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 ح یراوگ وس مایااب ندوب فداصم بیسدب هدنیآ هتفه « امنیسهراتس »

 - «رهش بونجرا یدرم» : ملفهنپره «نیدرق» + دنج یو

 . دش دهاوخن رشتنم
 ترول یقوس - ددج
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 ها ات
 ار تام ارم بفرد هرز همه تابان هر

 دید رولج اه یلیخو هدوب صحق و تحبدروم یلکنادنمرنه لفاحمرد ,دننکیور دوخ ناب رهم
 . طرفاب زی یخربو دندش رب یار نم هفرح تب

 و رتیب هکدتانشادار «تساوخ»نیا هراومه نادنمرنه ؛ تفگیم اهنآ زا یکی الثم
 « دم هچولربث نیا هکدون دیپ.تسا هارزایمن .دوخیاو دنشاب راهدازاسو رترپ

 شیب ؛دوشهژ شراره یساسا یلایفرح تشاداج هک یوصغپ دوبیفرح می
 قاب 4و دودح نامه رد ءام نادنمرنه «نتساوخ» «لاستسیب نیا لولرد هک مداد حیضوت
 لاعبا امنح ۰ هدشیهجوتیب شفارطارد یبزآ : هبیئیخ كن «تساوخ» نیا رعاو هدنام
 دهاوخینامز «تساوخ»یا جا هک ته اعداو ...دوبهدش«هدیسوب :یربجو یعییطلماوع تحی
 ب0 و هرادناهچعلاولایف یلو

 هک دن هدرسکت فرش ردقچ موبوزرم نیاردرگید یاههتر هکدوب نیا «زوردلپ
 اه هتخر همهرد زورصا هچنآ اباچ هرادن نر مه نه الاحو .. دنکب هنیس» یتیپا
 . تشا ددهاوخنادص یءرودودو راذاد» جیهرگب داماسپیتیپیم

 فروتن مدعمدصك یتح هک یک لات و لثمیشزرواهمآ هک مدروآلتم دو
  .هراجر هفت ناهدرت ؛لصد مو اردوخ :تساوخ» نوچ هرات هنر
 27  «تساوخ» عفاولایف دنا دوم یاهیبج هچردو لاویتف مادکرد ام نادنمرته یلو
 دن نکر گیدلاج هبار شفرحهچ ... ۵ تفریذپار نیدنمرته تسود نآ ماد ... ۵راد هد افهچ یلعق
 ِ و دیآ رپ «ظقل» هدودحمزا « تساوخ » اییدوز نیاب هک-نمرد یرا ودیمانیااب ؛تفر مهد
 < ها هریک زیر لی

 ات یا

 خ
 درد رد یاهبلع یب ره + بدم نی دیلی یاهبق کوب نا دم ی
 539 رصتیاهنا زور ثداوح هحفص هکتسادهرفو زورما بیرقنع دبالو دریگیم لوععمو هیضربشورآ
 3 شدرع د هب میراد اهرشا ضرغ ... راوه و داد یلک و دننفاب اهبلق روجنا تفارص هب
 مع شاهزوم هک دیآیم شیوباک مدوب هشوتتسقنیه رد شیپ هرامش ود هک « یراهب ناراپ رد
 ت سد لیدبت و تسا ریقت تسدرد

 طاور و اهمدآ و ناتساد « دوبن روطتبا اما : رانا نيا اب میدید ار ملیف میتفر
 رک ؛مییونن ار طخ دنچ نیا هکدمآ مقیح شتسارو + لوصمو یقطتم لاور ربد دندوب نایاج رب
 .تروصهلجعاب کی روادشیپ نآ هب نیا - یچره هچ : دشاب ۰ دریکیم دوخب بیذعت لکش هچ را
 1۱ رد« هوب هفرط

 « دیما .ج»

 تفاع هک یاهفه كل یطرد
 تار هلجم هل اتماب و هت تچمه
 ییردزت ام هیاهدیسرکاهز# جان و
 می هدوبیاهزات تارتق و اههار نتفای
 تهچیم و دبابیم هماداهار نیا و
 ین هکر هات اس هلجمرد رب رهوت
 ۶ یرادسقم هک نآ هابز لامتحااو
 تنه یلترد زیثوت هکدشاب یلاهنانه
 نیس داش یتحو هدینیدنا نآ هب
 .یدوب هتشول مه یاهما تبسانم

 نامپار ناتچیه ام نیاربانب
 ارب هچدرکمیهاوخ ظح انش اب*ار
 رسته قارب یبسنیقفاوت هب ندینر
 بارم یرتف هجرت » هلجم نتخاس
 لی مه و دراد رارطشا شو امیب
 یهاوخلد نامه هوخیم بس طابترا
 شیوجتجو ییدد لفا زا ام هک ار
 لصاحدوز یلیخه انخیشوخو میاهدوب
 .دشاب هشاد ماود نانچه , دش
 هلجمیاه تمقزا ی « ناگدنناوخ
 رتنک ار یضج و دن هدیدنپرتیب ار
 نادنقالت شدوخمهرتمکشخب نیا هع
 اهدنیآ هرامشرد ام و دزاد ییصتم
 تبحم دروم نیا رد تایر یسررب
 ههحتایرظن ریصرد میناوتب 8 متکیم
 هیات تایر نداد و ناعدنناوخ
 .مییک رارق اهشخب نیا

 الصف « یدعب نغس تبون * و
 قاح ادخ



 تیک ین ایا نرتسو نیل هدنک
 ارور هدرک جو (دیوتجا

 اب ادیلف هی « یهانیرع ی
 نام ورب درک لب ما تار
 و یموب کاههلقخس ملت یاهزف
 از یاونج نجیرفآ یتیتص هزار بیک رولمو هدز راستا رهخ تب
 رد تسا یر ما ]هاتچوراکو رج

 بیتی تم ۶ هایی
 هم دسر بز 99 روک وتنوپولیج»ملیفنیرخآ ی

 زا یتیاب هک ءووروک ون رب»
 نارکت < ودنارب » یر هرات بیس
 دارد ارفو یوم دشا
 دزد هدآرپ ملیف نارگزابریاس
 ناب د لب ی رعنا لوا
 ولی یارب و دم نی یحیاب
 مرگ زابل یوجتج رد :ووروع»

 .لاخرسارس نناربانب و دوب یاهفرح هک دوب 108۸ لاس للا وا 8
 اهفرحربفپ یوجتج رد ازبنک ۰ «وروکدش ردیزاب یربنوارام»
 هتفاد ار شرت دروم تایسوصح هک ۰ ؛یبن۲)دیفرد ار: اهیبه یاوتی
 یلاوحرد مجنارسو ده ریز دا .هسب هژ# و هدسآابر هاب مرده
 ایم قق هاسب اب هان. تشاهدصق یو: وب منا
 هرم راک رکلین تک رزم كف "ردیاب رک هتحارتسا یادم زا دم
 تم ذارآ > هرم ما ۰ دون باخشا ار ءروزوکوتپولیج» قارب یلغ
 زفب عنوکزام . یورلداح ۵آ نهان دن زاغآ
 اقرولالاسول :دادباغ) ایر شرب مو یر نه زلف نارگیزاب فاسد ۰۰ ۰ رج هذک «تگتیکرت ول نیر و داد
 فزوجیاث برای مات :لیهسوف قرن مس: سا یا

 راک ین در نابج هداوسرب و اوره مو
 رو هرارب» شبا نام دا یاس الا عقل تاج هما نا را را

 اباد هانی دب هدرکذافف0 >>
 رگ هام میق مد کا ار ۱. ندنرفرب یورو و وی»
 هات و دزاب یاب 188۸ نت ۰ نم اس زا وام یا
 اطقجم (ووزوگتوپ + تفر «مرد ٩ تبراتساب هع یو .تشت یا زا
 یار اد قو رم 6 تفر شفارسب "و «یانیلوس وکتارف ج هوخ یاه
 لا زاد (یوروک هفوپ» ددنک لاری و ورت هو رزارآ جرج
 افرا نداد و نارقیزاب  تسل مالی اب اروا تفاومو هو قد
 روکد دارا -رنارب ۱4 لماک - هدروآ تسدب شادنیآ .مق ناساد
 را ناهایسو ین مدرک هدامآ دادن اه نیا تساروخ ی اچ + وب
 تفاوت تحردنهدمآ ها رف دهد ترا

 هدر پلیق» یو سوصخم روبیرگ رج یلخ لو ک هوای
 قکارب تاولاد سوصخم هدبوع» .تخس شیت و اهل ناساذ دروب

 دوو آتسج زیاد «یزاواماس» ۰ ۰ دیک ار ناتساد قو + تا
 تأرج ,لتنپ بوذجم هک ءوارب» . یزاههوسخ نصق دارازا تناوخ
 تساوخیوزا دو هدش وا ترامجو ی شقدوب رارق مرشارپو , دن
 قبل اردن یلپیاهمیفک ادا ورس» مان سل زومام

 و هاد از راک نیا یترت عرب زیر یک ی زا و «یزومسلایاهحصرم مواوگراموتسیرکاوا» و هود ربدواام» 0
 ار و یاهلیق زوردهرد «وننارید - داتسرف « ادانلوع» ریازج 4 ۵
 رج دبتو اب ییآ هررت .. زا ریازبج ییرد ار رخ ناصقا
 کزاب 4 مصا هرسهالابد دهد اد " اهییلتا حق + اهل انابسا تعچ
 دم دن اربو هچ تفرک اد ملیق رد .دنکب دور

 تا دهارغ منیف نی هکدوبهدش .دخمای هورو وهرد هرعاود
 شر ران اب گو هکار یراکدامه . دجبنرددک هدرعبب نایشاههدرب هع
 توشپههدماعلآههاوخم انس زا - یارجنارماهیل انا هموعتخ دا
 هد ماجقا را هددنسپ یاوعربو هدر عقاو د ما. دونم شرقم
 رایج دد ملق یرادربلیف و "۰۰ اهییکآ رامتنا وا تموکج تل
 هاب قبطو عورخ ۱6۵۸ یماوق -..دنیآیم رج

 لیق و تفاب نیا ۱و۶ ترا ون رب کدوب سا دیونچ
 ورا یاه روتکرد هکتسا یمشج . یاریدعاسلوق؛ووروک ده ودرکب ج
 یدکتبت جز مفزهدمآهدربیود  ادانلوک) ابا «دشسشفرد یزاب

 ابد رسارسرد مدرم فرظزا هو .دنام لوقمحو داد -
 تش4 اید و همش نیحت تدخ
 تکاب هتوتس ید زا یب بترت

 .تسا اد شززآ روخرد ..هییل) فامیرکوت بل آد ب ویراتس
۴ 
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 :نیلتاقو مانب ملیف نیرتهب یلصا رگیزاب «نی ورمی

 منی اق» لثم_ییاه ملی رب هژورما + لکیس ناد ما ۱
 ریگتشچ هک هدکلیفود آرد یاهراکو :تفورعمرایپ «ناگرکو«ناگیدم»
 رب زیور دوبت یاهدملاقوفرثا «اراسوه موسوموا رغآملفابا ,هدوب
 یی دملیف یمرابرد یتمیماب افبطو « تسواراک طوقعخ ندش نشوررد یفع
 ء دوتیم عورش

 و كپراپ هرم «لکیس هل ود»
 و دراد بلهب یدنخبل ,تسا یمارآ
 تسا شوپ  شوخ الویعم

 و مازآیلیع دنزیم فرح یتاو
 هکدوشین سامحا جیهو,تساتخا تکی

 راک حم قوری هچو لاعف رفیاچ
 ء هراد هوجو وا

 فرح وا « وا اب تبحمرد
 ی اف ملیف سرب

 ملیف هک دسریم رظنب
 یاخن رب عقاد رد « نیلتاق»
 یشیپ ۱5۴۶ لاسرد شا هیلوا
 ...3 دشاب هنفرگ

 ميوکبدیابلماک یتتورفاب -
 اما ...تسنم ملیف نیت

 هک ت سیادناد دوسجو هک ی
 زا یسابتقا نم ۱۹۴۶ لاسرد
 یوگتیبه تشرا ناعماد
 دنا وشاجرظن زا هکش ]تودب,مدوب
 یتققاوم هکر سب رایتخا بحاص

 د یتقو تسبلاس1۸

 ملیف نیا یهیهت داهنشیپ هداب

 دوشیم اد
 یناوارفیاهتیدودحسک دوبنیا

 (لگیس»ملیفنبرخآ نا گن زاب ؛نیکمیل رش» و«دووتسیا

 نی | هک تسیک اما + دنک اترطخ " دنهاوخ نم ملیف سب یالپ هچ
 ازننآ یدوط اذل , دروآ

 هب دداف یتح هک مداد بیترت
 , هنشابت نآ زا هنحصكي ندیرب
 همطل ملیف تیماعت هب هکنآ رکم
 نیا !یدنبناونعرد یتح « دنشزپ
 مسیمصت اههدننک شخپ هکدش دوط
 اهامتیسرد اد ملیف ات دتتف رک یمطق

 قباطم .دوجوم ملیف هک تسا
 یارب نم هک تسا یاهخن
 یتحوبمدوب هد ولت

 .ماهدرکتهفاشا
 ریغوباج رظنب هچنآ چ

 مسلیف هکدوب نیا هدوب هرظعتم
 یهرود هب .دوب یتعجر ناهگا
 زا سپ هایس یاهلیف گرزب
 لیشادسرلدنج»نامز « گنج
 نوشنیکیدیجن 7 ...هریغو «تماه
 هروآکرم مادكی لثمعقا ورد
 بییانج یاهمیف یاهتتس رد
 هراومس اهنز ء هیرتگناد
 دوجو گرم تمالع ناوتعب

 ».۱ فسشاب هتشادن تسود اد رطخ
 نیا ؛ لاحرم و

 جیع نم عقاد رد .. تسا دوجوم
 .متشادنلز تیصخشهب یفاک هجوت
 . متسناوتن هک میوکب دیاب و

 لا ی مدد لا ددوم دم
 ا۳قزج لنع هارغاج نوت
 - میدوب

 (اداس)



 2ن نارکیذاب
 وتیدراکسا ثاد ؛ هتعهراهزات و
 + یلزودنا فلاد « نوسرچ

 حج ناوجارگیتاب زا یهورک , ملیف یلسا یا

 یاهرهنی تب زا یکی . تسا هدینارگمیف ین دنپونا «یرامسم» زا هک . ینلاتسکوت هر
 قاسم زا ۰ لنت نازوس و یوراهیرال تکرشا. دوب «تیلوزو وثمور» 168۳ لاس نوب
 ی درسال امودرولایقوس» اب «یل ایلنا جاودزا» و (ینای مان ب) «منهچرهش»

 نتخاس یو یلامنیم
 یاهراک یاس
 درب ماناوت ماد

 نر «تیلوزوولمور» جور قشع یارجام یور تشکت «ه#وکلصف» شلیف نیرخآ هوس ناونم ین
 اباد . دنوشیم مهقشاتو هدش انخآ رگیدکیاب مررد هک یا ای و ناوجرس ورتخد ناتساد ملیف . تساهتشاذع
 .ناوارق یاهیمالدافف اهیمتخت زا هدنکآ و یداعربغ تایر: اهنآ هاقخاع

 لب نآ زا شیپ هک - ادنرامرگدایپ وز وچرقوسب رک و ملف یساسا شل ود یافیا رولنهب یثال هتسک
 دی وکیمودنیآ باخت | درومرد یو . دیرگرب فندوب هتچ تکرع قم (یلآ كنج :ینسام5) ناسوساج دربت» ملیف
 یاسین اجبه و تاساحا زین و یرضنزاب تربقاب ار دوغ یثم ترارطو یعزال هک متشگیم ناوجود لابند نم
 هدندوبیل ع عقاو ان آ ۰ دنتشاد ینهارش نینچشه + ابب و سبرک .دنشاب هتخمآ مه رد : هافاوج

 رد مسلبف نیا ۰ تسا هد یرادربنیف + نآ كارطا یناتهوک یاههدکهج وا مررد یماعت هب «هاتوک ل
 رنک ات تابصوصخ حرف نيح ار ین زی ول و یناج» ناونع تحل ناره
 دیم نش .رئوج یبرک یارب «یناج»

 «رموه» تاونع تحت
 هان لقتسدوخ اناوج یحوی یاهیکتت

 رلق زاب نیت یاوسب و
 .درسکینادرکر کو هیهت اد «ویاش زا یاهاوید» فورعم  اکنال (ورافایم یحاوخ) وز

 او رک اکتس نآر دیو هک تسا یمینیمود«یگمشخ هام ی
 8۶ ۳ءهحنص رد هیقب ۳۰ هحفصرد هیقب



 یراچمام خاوا
 اد 10۵/(مساب یملیف دد یزا
 . درک دهاوخ

 یئابلاتیانرتسو و ضالاپ
 ینالاپكجداک ماجنارس لا

 .تخامدهاوخ «یتملک نایار»
 هب یلاکیرمآ دز جیددلآترباد ذات ملیف

 یو ۱ دیشک یثایلاتیا یاهارتسو
 ء ورتوکناارف اب مارمه تسا دار
 تنازوم ینوت و نایلیم یاموت

 اورسید

 «یچوبدوت ویجس» هک ین تسودد
 یهاظتعاسدهاوخاین سا ردآبیرق

 یتاعو كیسنال ترباد
 یبدادبیک: شتاب ینویتسا

 رانک رد هدرمناوج»دد نپ

 رک
 یک تاتو

 :یجنی رک ی لداف
 ساهیدتسهیلیف نارکیزاب یلج

 این اپسا دد شرهوخ
 یزاب .تخاسدهاوخ «یلک ی طق»

 یک |سمرف كب هک «تنوشغد
 :ینایمادون یماد ینادرک

 .تسا یرادربملیف تسورد

 ناتشگناهکلم روضح رد «ولرثاو»ملیف حاتتازا یربوصت 0

 .تسا یملیق ینادرسگراک مرکرس كالوپ یندیس لا
 یکیددلیف نیا یلخاد یاههنحص «ناملآ رد یرهثدهب موسوم
 «نب» یهترد نآ یجراخ یاههنحسو ناتسلکنا یاهویدوتسا ذا
 یلو وشیاسا رب « یمابما یناپمک [# . دنوتیم یرادملیف
 «دینکیم طوتس ناگدنرپ » ناونع تحت «تسوازهبر» شون
 و هنارف دد نآ یاهنحص تسا دارق هک تخاس دعاوخ یملیق
 یتادرکراک ساد تربره [ .دنوت یرادرسلیف ناتلکنا
 ینایمک یارب میدید اد « سپیچ یاقآ .ظقاحادخ »یو زا هک
 ملیف نیا ةدننک هیهت . دزاسیم « دومرت » مسا هب یملیف ایبملک
 هیهتو نادر لک یدوزب نعانیذدرف [ا .تسا هلراتسا یر
 یویدانسک «جنپ ةدامشءرپ ۱مانهب دوب دهاوخ یملیق هدننک
 18 ,تسا هدش هدیشکریرحت ٌاتشرهب «نیکداددیوید» طسوت ذآ
 ملبف هد نتخاس ءژورپ ,لسالاییلکنا زاسلیف ,نمدوفلداک
 بيت رت هب ملیف ود نیا , دراد دوخ ةدنیآ یاهراک همانرپرد اد

 دنرادان «مچرب هدزتای»
 |! دیدج ییاپمک یارب رگید ٌفح ددچ ات
 نسخاس رک 6 زر هک لاودج
 نمدوب ناج 08 درک دهاوخزامآ اد «ول وب آن اتسباتیامنیس»
 .ميتخانش «فده هب تسدد :ملیف اب ادیو هکیناوج درگ راک
 تخاس دهاوخ «اهگنیر ناطاس»مسآ هبیلیف دنلریا دو یددزب
 راک ئاکیرمآ راک هنهک وروجهم زاسلیف ,نمرش تدوج القا
 كنيا ؛ تسا ءدرک ینادرگراک اد نیهناج ٌلوا یاهلیف زا
 دوخ هکیملیف ینادرگ رک رومام «نیو» بتاج زا رگیدرابکی

 تسا هدش , دنکیم هیهت «زملیف رتتم
 ::هعیلا ودراد مان «یرالد نویلینکی یب

 مالعا , سیلاولاه 80 .دن
 کلم , یرم د ملیف هیهت

 لاچدار ملیق نیا یویردانس . درک
 فیبست دوهانم راز سیدوم 08 . تسا هتخاس

 .تساهدش «نایار سخد» نیل دیوید ملیف نیرخآ نتم كيژوب
 و ناتسرعینرال « حمل یلبق ,لیف ود یارب نيا ذا شیپ دا

 نیتدابودره هکنآ بیجعو هتخاس نتم كي
 هک یملیق « «حورکسا »8 ۱ تسا هدش راتسا هزیاج هدنرب
 :نویسک ارت آ ناونعهب,تسا هتخاس ینیفتربل تک شب ميندلانود
 هدشهدیزگر ب اناهج هر زب یامنیس هم یمسیرک تالیطت مایا

 تحت تسا یملیقیفادرکرا
 وتیلوون ساسا رب ملیخیا

 . تسانیچ ترپار ملیف هدنع 3
 شزاشادند هب داب حنپ یاهفه اه

 وا هدش دار هدابود هک تسنآ تلع ؛ تسیچ تلع .
 نیادد تک زا لبق هشیمه لعم نیاربانبو دنک یزاب یملیفرد
 هک ملیق لاحرهب ..1 دناهدرک دوع شیاه یدامیب رتکا , ملیف
 , دراد مات «یناپمک و یز» دهاوخ تکرش نآ دد یو



0 
 نیموس و لهچ رد یزا رک
 بار اههرهزت» دوخ ملق
 در ناب

 ءمیفبازا سپ تیزر
 راس شک ریز یدوزپ
 دروس دخدهارخ ۱0۲: ع
 لاجرهردکو بناجزاو تسا 1۵10102۵0 :زا لق یلایرد یوریف نت هچوت
 ولراپبگنشوه :همجرت او وب ملف .دوشیمبیط/
 ریورو طسوتو هراد مات «مر

 3 او ینامرعرط « ور

 ی مهزابدآ زیپ تیررب
 7 هیز یا + زر دراز یلآ بهاره
 هم لابد ب > ناونع سل یلیق
 نیکو یاب « هد ناز

 هتخاناهبلل کو لود یلادرگ هکدندرکلاوخم ام ژل اهن آ 9
 دورلک زا یدب دايس یاهزیچدش . میداد هیهت تسد دد یملیف هچ کی رج تا رارق یض دو
 مد اب قانچنآ و دنوب همآ ۰ دندرکبپ رک داینیپدنچو من صتس خآ تقا
 زک سد هبک دش وربوو یتیقفوم - دوطچ + مدرک لاوئم _اهنآ زا نامند ی یک
 ًاعفاو هکیزیج . تتادن هقباس نامه اب !مینک راک یکیدمه اپ اتبرمآ

 تلع تغاد اداهملیف آ قاقحتسا . نامه اب ؛ یکشیمه یاه ل

 دوب یلخاد دایسب تیققوم مدع . نامه اب 1 یکشیمه یاه تراظن
 ِ ی وه ی روخیمرب رگ مات اب ]یکیلوق زا نپ الاح و. دش انس یهاز طقف تعاذگ نادرگراک مدع كي زا  ذیهد ماجنا دهاوخیم ناحلد ۶ لدسشپ ناوتهب تره یرباقم بک ا سپ ماجنارس و درک تب دایتا ددی هیات: هک یراک یه امت ادا . دنتزک )۰. تا 2 ین ۱ تل انس هرات رب دا هدش هوا مک مایفتیقفوم اب ورتم یناپمک -مباوجرد یاهیداتفرگ ی ایآتیقفوم رطادنب ورتم یتاپمک - مباوچرد !یکتیبه تب ۰ ندش یساکسع لدم اهزور نا هک .دسرم رثث+

 نا وئسمدندوب اوج هکنیا رطاخپ  مایفدیداد تسود هک یمهژوسرح قرطظ هک «اکشدرو» مسا# ییاذچ و یسکس هداملاقوف كرتخد مان
 را سین نیودلک ورتم یناپمک  یتداجت تسقدد طقف ام دیزاس روا هتسا هدوب این دلم نر زاسربع و نی رتسانشرس , ریغانایهام
 2 0 ترایباپ و تخاس ار «اگورو» هکینک انه , تسا هتخاس ؛یلراپ امزوطچ دنتفکیم . دندوب هدنام  ددیتلاخد هنوک چیه نودب ام یت ارگ > مووی نوت تعب سا سا توهبموتام تیقفوم مدع همهدیا هداس تدابعب .میوشیم كيرش نآ رس شا یسگد ز طوحن و یدرف تایسوصخ ةراپردس یو اراب رد یملیق
 منکیمدامتما ناناوجهب ددقنپا . .مينکيم یدازک هیامرس طقف رک دن سرترق و هدرکقلخ ار یو + رتچ

 دشنام یرگید ملیف اهنآ ات ۱هیداد لویب جایتحا امش ایآ

 دنهدب ام لیوحت ۵::1)-10[لع دازهدصیس ؛دیهاوخیم لوپ ددنچ
 اد یتفاتک ضومع رد اهنآ اس! . كج كب مهنیا دیئامرفب ؛دالو

 هک نر اذکیم ام یولج ملیف مس
 1 تسینشدیدب یضاح سک جیم ۲
 راتفرگ یتدم اهملیف نیااب ورتم ممنک لوبق امش زا ادلوپ نيا ام ۳

 هک بجعتم و . دش یگرزب تتحو .. تسای ! دیوشیمن لامداک محازم
 .میظع هابتشا نیا بکترم دوطچ یداذآ امشب ام هکدوب نیا اهنآ
 كیوزن ذا هجرتت دد و هناهدش .ميهدوم لماک

 هک رگید , تاسقم ییاسهب قدت ..راکهچ یطیارت نینچكي دد
 ملیف نتخاس» ناشدامش و تسایس  داهنشیپ .میهد ماجنا ميتشاوتیم
 « اناوج یارب ناناوج طسوت ننخاسدامآ وبیدرک لوبق اداهنآ

 - ۳ ودتسا هاش ورم نرتسو ث یلوا رد تا « نام تایمنیارد .دنعشاد تشحو دوب . داوماهنآ ميدشرت راویایب یملیف دیدج ملیود ماق «نامول تعاس راهچوتسد و ءاهرویر» 6
 ینامک هک ثسا سیبط یلیخ -ژاولهیطو نیددد (ملف) ماغ | *نابت تماس تاج فشاری لو هی
 .تشحو داچد مهرنداو ناددارب . اسم دایتا رد ادجایتحا دروم هک -شیاهوزرآ زا یکی ۵ اهتدم زا یپ نآرد وبتسا و دتزیم عرچ
 ام اب اد شیاهدارق و لوقو دوش لبقیتحوتدم نیا دد .دتشاذگ + تسا هدوب  یلیف رد یتارلوتا تاخاس هدننار كي شن یا(
 شیبرت داویاهمدآ ,دنکشوما رف  -دارقامایرتدا و تاردا ربهکعآ زا ملیفودزا سپ ؛ملیف نیا رج یو هک وصخب ,تسا هدناشوپ لمح ناجا
 اد یملیف قاج» تیاده, تحف ءموس را یارب مدرزب رارف» و «روالد ته»
 ۳ درک تار زا یورگه و[ [ ۰۳۹۳ دا ۵ کیا که ا ام ایا دن وبهدز یما اد فود ین رد کی توس یا اعب 1 دوبهدز یمادقا نینچ كيب تسد ی :یجوت ن اما سد .تسا هدوکتت یاهآ «سجرتسا

 .رایسب دیتفکیم و تبم -راکیملیق ات داد مات تادامتخا 1



 تسابیذ هایت «بوخ
 :یزیچ اهنآ یاهقرح زا

 هتخاس ارتادیس كنارف
 هیات انیسکنا یه نیا :تفک اهنآ
 طیدره یلیخ ,دنتنک (دزاد یطیو
 هکع هب دیاب ملیف نیا دد . دداد
 و اه داد رارف ثامه را یگدزب

 ما ی

 نمپ هک اد هچنآ و اه ملیف
 دن دربتاخدوخ ءارمغ دندوبهداد
 اجبترقرالد دازه۳۰۰ اب ارمو

 و یدیماا
 یاربمدوب هدش یدیدخ
 رطاخب ادام یاهایژر م

 دودلثم یگتیمه یاهزیچ نامح
 ًاددجمدمب یتدعیلو .دندرک اوههب
 عاضوا
۶ :1 
 دوچوپ یمکحم
 هرباکودرکید تمیقنا دا ملیق

 4 تووو ملیف .درکرییفت
 بوخ را

 و یبالقنا یاهمت یازاد هک دمآ
 اه ملیف نیا مامت .دوب ور دح
 هب و دندرک یم یبوخ شورف
 مینک یتیب یتیمیتننااوعیم یناسآ
 ,مسیچیه . حلص یاهمتاپ ملیف هک

 نتخاسبدن درک عورش ملیف هدنززاس
 دوژونه نم یلو اهملیق عون نیا
 ۳۰۰ آ تخادرپ دادریک
 هب متشاد لایخ .مدوب شرف دالد

 یگهذات قافتا هک متک یقس ایل ت
 دایکی رثراو یاهموآ .داد خ
 .دنتفکو دندمآ نم غارسب رکی

 یدادضوقامب دالد راز ۰
 نی علم نیا تخادزب یاب
 دهاوشیناملد ام هک وطتآ ملیق
 یتداو ناددارب یناینک یارب
 ؟یملیقهچ مدیسرپاهنآ زا ,ذاب

 زا «هدناوخ ددپ» دنتقک باوج رد

 «وزتوپ ویدام» شورف ری باتک
 -واهنشیپ؟منکم متسناوتیم یراکچ
 عون كي نیا .مدرک لوق ادناع
 هسب عون زا هن یلو : دوب شزام
 نآ

 رایسب باتک «هدناوخ ردی»
 ایسیو درس دایتپ :تشا یسبوخ
 ویدرس نیا ریذ یلو تسا كدخ
 .تساهتفهت یموخ تاتساد یکشخ
 ملیف هک مدرک رکف مدوخ شیپ
 و دیآ نوریب راک زا دیاب یبوخ

 تالوتتنیا همه هدندرکید حاد
 ظع» 107۵6 ملیف ی

 ملی نیا هک یلوحت .دمآ درجوب
 یابتیس خیرات رد در

 یتحلیف نیا.هتشادن قیاس کی
 تیریدممتسیسو یرادا یاهتسق
 و تسا هدز مهرسب اداهویدوتسا
 هب ایو ناناوجهب لغاشم یدایسب
 ژاهک :هدش داذگاو قیاس ناناوج
 ودش رادروخرب نردم كنهرف
 تالوصت و تانایرج رد لقاال ای

 هدودتیاه هقیلمو كدحرف .قالخا
 نیا بلا :دستداد داوق مورخ
 ارلغاتم
۱ 

 نئاصو امنیس دب
 ددلاس یاهلاس هک هناهب

 متنیس نیا گرزب یاههمانزوب
 اد داقتنا هدوم اد یژاسملیق

 مه مدوخ : داتفا دهاوخ یقافتا
 هک مشادیم ددقنیمه , مقادیمن
 مهدب تسد زا دیاین اد متامیا
 یامتیس متسیس هک تسایمیبط نیا
 یعمیقرهبدداد دصق امثاد یمیدق
 لقتسم نااسلیف هورگ هدش هک
 هژدایمماد درببنیبا اد
 و داحتا :اهیژوتاثورک زک تم

 ششوک ویرهت ادف ,قلطم یا
 ریجنز كي نددوآ دوجوب یاررب
 نیا# ۰ تسا ینتسگ ان و مکحم

 هدرم دوویلاه ذک ددادن تیقین
 دوچو اچ همه دوویلاخ . تسا
 > و دوزیم اجمهب « دداد
 امدوخهکتیاتودبعفا و مزایتمپ
 بانک دد !ردوویل اه میوش هچوتم
 « میبآیم نام
 ندرکر اکش

 لقتسم نانادرگ راک

 !راهنآ هب ناوایق مارتحا اب

 بلیقاهل آهبو دنرربیم اهویدوتسا
 تداخ هکددنکیم داهنشیپ یئاح
 دوویلاه موسرمنیئاوقو دئاوق زا
 شروصتیتحیت ام هکی زی تسا

 و ویت دقتنه < ۳021
 :مادحختسا .یبملت ین اپمک طسوت

 نادرتک راک لوحت نیا دد
 و یرب تانارق ددناسم یلقتم
 نیاهک «ازیلو دیوید» ملیف هدنژاس

 شتاتسودو دوخ جرخ اب ار ملیف
 یاب شیپ تقو هدج ات تخاس
 -یممشچب هک یدزو دن اه دوویلاه

 الاح یلد دوب یمحازم مدآ دو
 یارب دن رضاح یماقرا نانچنآ

 دن راذگپ وا رای

 خو .درادیره
 ایفهبهن هسومناتسلگنارد
 وویل اه یلو دنک

 نتخاسراتیتسد ًادوفو دشهوویلاح
 نرلق تین هه دعا

 شقباس یاوف دهاوخیم دوویلاه

 لقتسم هسوم اد ناثدوخ مان
 دن هتشاذک

 ۲۸۵۲۷ یاههحفص رد هیقب



 یاب دایرهخزا» شیگ
 قید - فقونا شویداد وریماین جریا هزا»
 » مینکیگدنژ دیزاذگب

 لیذ یاهلیف , (ادرف) هعیج
 زایرهش » شکسشک - دوشیم
 اب نویامه» یراکتكند «تیقد
 سوباع - هایقد ۱۰ - ساعلا لابناح هبعاد
 ها میف كي «هیقد ٩ - یرهوکویف»
 و ریماین
 رف «هقیقد ۷ - یرفعج مانهب»
 «هقیتد ۵

 4 ۳ ددنمدآ یزر»

 اوخ ی ۳
 ءنسرآ یزر»
 همانررب «ونهفوکش» رد رلق

 1۵ تارهت د
 ی

 سدوک و یتسهم
 هداباک رد

 سروک و «یتسیم»
 تلدا یارب

 وا ۹
 همادازین (نابآ ۲۲) هسچ و نا

 و «یبماین جربا » زا ملبق كي
 هیقد هد - «رفشونآ شر
 نیا :(ذدرما) هینشق

 :- صاخلا لابیثاه زا» تسابیز ءایس :دوشیم
 قد ۱۱ - ندیر یرهژا ملیق كي « هقیقد
 + هقیقد ۴ - دویاپ نویابه زا» نم نیمزرس
 -لیک «هقیقد۷ - یرهوکذ ورف هزا» یداک نیربش

 اج «هقیقد ۱۲ - یفشونا شوبر

 -فزطرپزا یکیینامز هک
 یاه همانرب نیرت داد
 زا تب هدوبج ینویزهولت
 هیهت ,هتشذگ لاس تارییفت
 رارقب ۰ دیدرگ فقوعم نآ
 نا هدنیآ هامنا عالطا
 یداه» طسوست هک همانرب
 مينبیمت ۲ هحمرد ادوا هلیسو و هتشون «یدنبرخ

 ماناب هکتساهدرک دیدج راک «یشاب طایخ نسح» طباود ناتساد نیادد
 اد فک + بیل هم
 دومن دعاوخ زاغآ یدوزپ

 یلاه لیفت نآرد ه
 ۵ هاوصشپ اددجم یسدرب اهن آدیاتو اهمدآ دوشیبم ةیهت و یتادرک

 هداد ثاشن اهلیق
 و« نالیش هسوسو » یاه
 ایخاوپیادید اد ءرصیق»
 :شملیف نیل ازین
 امنلاویتسف نیمچنپ رد

 شنارگاتوددادیطیارش  یودوخ یهاسچ داعتا
 ا یداددوخرب اب اهق اب یاهقراعم یلجم
 درام هجا مش  طارش  ادرکد هوردشاکتا»
 20 تیآ او بت 0 یک سس سموم 6 نمود فوم
 بلاج زا :یکاولکچ» . . فرح وق فرح . لاویتف نیجنپ یرادتا
 و ناتدوک شرورپ نوناک  «هفرح وت فرح 89 رک یاهلیفیللمل ان
 27 ی

 ۳9 و
 هاریا یناضاس یورو
 4 تخرد میف یسو درک
 شیامن زیت یو « یفرب

 اوت را« اد ۱۱

 ۱۰ - یرفمج مانهب

 هزادشب
 ۱۳ - دو
 «هقبقد ۵ -

 یرقچبانهب» دا

 دد «قوتاپ »
 < نوبزب ولت »

 ات همان دل
 یق ۲۲ تءاس)
 «قوتای» شیام(مودهمنرب
 «ملخلیعاسا» طسوت هک
 ءدش یتادرکر اکو هتشون
 . دوعیممداو شیابت ,تسا



"۱ 

 ددنیا یاهگنهآ
 + یئاسک نیس ه ادنارت

 یارب یاههدود لاناوجو
 دنبب یذاسلیق

 یناهتسایرکل ادبع+یربق
 هب « نادوپو یقطاع مناخ
 رگتفمینویامناغت ایرج

 دد گرت نادنمرته

 داهب هو هست ست: لا
 هدشاوخیادماب «یئانشآ
 نادنم ها نت اهچهتشنک و «دارهث» دودولا دیدج
 «یلفواانیارکرون» ارت دیه ددو هدش طبش هالین»
 قادرکراک نیرتقورمم) .. .دهآ ههاوخ نازی
 یا

 نشج نیموس زا یئاهربخ
 رنه و كنهرف

 .تشذک کی اهتفهردریذ یاه هاگشیامن 8
 میلک قتع ءایشا یاههاگتیابن ۰ دیدرگ حاسفا
 ژاسکع - همانهاش یاه باتک- یراوید میلگو
 ناهفصا «ناسارخیرنهویگنهرف,یعامتجارهاظم
 تاشاقن راثآ زا یشاقتیاهولب ات نیرتهب -سدافو
 یاهباتک وروت اکیراکیرنهیاهیکع -رسامه
 ناتخام یاهرالات رد اههاگشیامننیا .لام
 .تساهدشریاد ثاتساب ناریا هژوم داینبوت

 اد یردهداثآ هاگشیامن اتنمش
 هاگشیامن , ینیئزت یاهرنه هدکشناد ناداتسا
 هاگشیامن - دازهب ناتسرتهنایوجرنه یرنهراتآ"

 را ویلم هاگشناد نایوجشتاد یتاقت
 یگیدژاین اگر ژابیلاع هسددم نایوجشتاد یرتع
 م دوب هتفع نیا ددرتهو كنهرفنشج یاه همان رب

 یک دودكچوک رالات رد هک ی اههمان رب زا 8
 یتیسوسمدد فوص ,همانرب مهیکی هدش ارجا
 ییئدرص هلایلو رتکد ادتیا هکدوب «یناریا
 و داد ددوم نیاددیحیضوت تایبدا هدکشناد
 هک وئتم دتنام یناریا یقیسوم عاو نا هاگشآ
 . دیدرگ جا .دنزاد قوصتهب هکیئاهگتسباو

 یژاوآ همطق همانربنیادد*«هناورپ هرطاخد
 وایقهچوئوروم دایسب هک دناوخیونعم هاگتمورو
 ترک

 ک آن یلیق(هیکرتیامنیم
 و و نیکدآ تیئوج
 پیک اكي یهارمعسی «تیبت
 . دندخ نارهت دداویق

 «لیقیدایدرد اهنیا
 .تخاسدنهاوخ ملیف ود
 جاودزا

 رگیژاب ) هالب» 6
 رهاوخ -عولع ملیف نارچ
 هنمژرد هک («ییلآ»
 هدنمهب یترهش یگدنناوخ
 نیهاقهابهتشذگ هتفه.دوب
 .دوک حاودنا «ناییدوآ
 [ ۳ (یتیرمآ) بارطضا ًاظحل ۵ نوناک هدنبرآ همانرب

 دو یمامل 4 کی تایس وسرپ و روآهرهاد تسا یبلیف - ملیف
 نزوجوز ملیفیارد ,تسا هدش یرادرپملق ایلانیاو ناتشعتا ۳۴۹ هسلجدد 8

 رد رابنیتسخن یارب تاکیناه لیعو رگنیمه دیوید ءرهوخو ۲۶ هبنش هس » ملیف نوناک
 تو اه رو« اه رب هولعو دل هدشرهات ریدکبلاقم
 زین ییم لبلاد و رولکدلافور « یلچوق ودآ + نوار ارولف
 ء دلراد تکرش ملیف رد

 :یسوراچب : تایل ی اپن ۱۹۷« لاس لوصحسک رلیق
 لب »ایل برس ساسا رب (ییلیف یابند نادرگرت] نایفاراس

 « ءاسنابآ۲۷ هبشداهچو
 یه هدیزکرب زا یختنم
 یللملانیبلاوبتسف نیمجنپ »

 هدادشی امن «ناکدوک ملیف
 : تسا هدرکیادرک رک یهد .دش دهاوخ
 تص۵ 809 . (یاکیرمآ) گدزب تبرض 6 و« گنگمدختسم »

 تقرس کاپ یارچام نایب هب هک یردگت اک تسا یبلیق - 3
 بم« تا ییچ می هوع یاد بو داد درب  ؟شح کگار جامه

 1 «وبر - یفیشر» یاهملیف یرس نشد نایوجتناد
 مون ال وج» سوت و تن وما اپ ی بک تسا ی وصحمولبف هورگ »نارهت هاگشنادرتات

 دتسا هدش هتخاسیل ال جا نادر راک دا هنوم
 سوال, نیفاهتربار + یلتث اج ار ملیف یلصا شک هس

 رد ری ؛نوشیار یجدراوما» نره و دننیزاب یعتیع
 .تسا یراختفا شق رای ملف نیا

 ام روءهم . (یوشارن) كاب یب ناداکاطخ
 هی رب هرم ازرابمهراب رد تسا ییلب ملقب -

 نیا ناژ ار هرجتاب و نم درم نیا شق .رتگت اکیهورع
 دن ارام یکیلیف ۰ لک یلاد مو رتکرد و دنکیم یاب
 هدنراد تکرش ملیق زد زین هنیس یئولو سوپ

 (یوسنارت) باهعلا یاهزرم
 فورعم روم هیاهارجام ساسارب یسوساج تسایملیق -

 هنخاس«لپ هوا هد آ »یو ا رففو ره زاسلیفطسوت < ۷
 نی واگاج» یلاکی رهآروتک آر ابی !!رروممییا شتت.تساهدش
 زا نآ دنچ زی "ار ملق ذدع یاهتق رباسو دنکم یزاب
 :ل ترا رام هرتگروب تروک هرگاه یلاپورا ناگشبرته
 .نبح توبرو یزت ول اپ ان اچول

 (یکت) ایند یاباب نیرتهب 6
 .كيجشب 7و ادیس :نیدلا رغف هک تسایکر ف مارد ملیف كي

 نامه كیجتیآ .دنهدیم کت ارثآ یلما نا
 شیانت قبرط زا شی لامشخ

 دهن اسانخیتاریادارکااعت + یعرق یعداوت اتمارو دنچ

 نیاهتشچتپ ژودژا «هدایپ
 یتیامنیتیش .تدمپ هتفه
 یارجامهو«كنکمیتتس»
 هتحسیود اد «یشحو غاب
 - دروآ دنهاوخ

 كنگ مدختم »
 شوپ داود« رتنیپدلوراع»
 :ثآ ددوینادرک داک «تكنجرف
 یدهمو«دوبناجت ذربک»
 ۰ دنرادتکرش « یمشاخ

 «شحوخییارجام »
 « یاه یدهم »اد
 شویداد » و ینادرک داک
 باشدو كتحرق

 .دنکب
 یتمآهدشیمنوجنیا

 یاهرتح هدکشناد ۶ رتات
 یودناررهت هاکشتادیابی
 برم تم



 نمهب : نیوم « یضیاغم دیتمج» ,
 نیکشهرکا ۰ یمادنا سلامی

 رک « تاورب

 رک «یمخاه ایرکذ»

 دیدادربملیفیار
 .درتدنهاوختسدماتوک .دژددهاوختسدماتوک

 زملیفوکسلب

۳ 
 6 بخ -ریخ - ربخ -ربخ -

+ 
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  ناولهپ سابع , اهنایسانیم « یخیانم دیشمج

 ملیف دادربملیف زا هنحص ود هلصاف رد دینم نمهب

 ملف یددریادمهدنیآ ته زا
 ناو هک « انا

 اهاه



 د یولچ کس و دوم شل
 دروم دو ةعقاو نیا اما
 دوشيمدارکت زین یرگیی

 ددچ
 ناتدوخلیفنل وا هرابدد 8

 هکذش دوطچ هکنیاو دینکوکتنک
 و دیتخاس اد ملیف نی

 4 هچوعو نانو وب راتمیتاو -
 هوب مو کند ردق) مدناوخ ار
 اما بد دما رمخ مرلق هک
 مدرکرتفمیفاد شیپ یارب هک

 هدوبشایناریا و ییدق مرف را
 یلهچوکهدوب هچوگبعقاو هتنیا و
 نامهتز طيحم رقن امت یوخپ هع

 دیس ۰ یمتسرایک سابع
 افدوک سرت یتیاور هب

 |یحارطویشاقن یاه
 دوشم ثکس هب تب یچاشامت دافلیفددج زا رتیمتیم هنیهژ

 زا ادج 8
 تساهنکتودیکیدراد ناتملیف هک

 یبوخ تخادر و «ناطیش هسوسو» ریظت

 تدوص ذا کس رخآ ث

 نایب متساوع هیزیچ یلو -
 نامرهقدب کس وب لدوکلتم من
 هو دازبا كپ ناو دوکو السا
 تهج یآ هلسو هدش هدافتسا لیمو
 شی اهراکددوب یربرغوتکس یل اسان
 زاوسخرچود ًاضرف ندا تیبس و
 هم کت هل نودپ کیرورغ
 زیاجسم رف هک مداد نشن نيا یارب
 مهدب نا ار كم ددوب

 کس هک یاهظحل رکاد 8
 ءیم ما ارلیف دنامیم رد تشپ

 ؟دوبین رتهب دیدرک
 تا يکعرپ تسرد اقاقا

 قدیسر ,رطاخب منفی اهریچ منش
 یتح وب لو زود هیشق نیا

 تسردارچامب هلو مهملیف عورخ
 یکدوک هارمه البق تم هتل دیجی نوچ هتسا|رجامیه ری
 رو داشب میسر رد نآ راتب رد
 هدرعسراپ لا یطوقتب سا تحسپ

 مان هلال دوشم مات ملی
 ار لدبا د رود كي عقاوهودینن
 فرحام کر الاح یتح . دن ی
 ینح ۰ دشبهدنلالاقا شاهی نروصب داش هینق یبه میرم
 بده مایل نانبرادربنیف یتقر
 یاربهبقو منفرد میتشادع ار تم

 اب .لیرط لا شفارطا یایئد اب وا
 0 ۱۳ ۰تا یکیرتکا د یعونصم هاقتسد



 هبحاصم هسلج زا یشرازک »
 یاهملیف هراب رد یتاعوبطم

 لاویتسف نیمجنپ ینارسیا
 ناکدوک ی اهملیفیللملنیب

 نیلاس رد هننچ جم
 هبحاصمهساجنوتلیهلتهیتارتنک
 دیوسویاهیلیقهرابرد یتاعوبطم

 سوت «الویهیاقآدو «مهافت ۰
 هدشینادرگراک «یلاقثم دیشرف»
 شدورسپ نوک ییامنیس نکر مو
 میهت ناتاوجونو ناادوک یرکت
 دشرازگر بدوب ,نآ هدننک

 نادرگرک < یمیرکترصن»
 یاهلیفهارحتمیناقن یاهلیف
 سپس د هدونس اد یلاقتم دیهرق
 نتشادن ثآ یلصا بيع هک تفگ
 ین امزسانتمعوین ایا تیوه
 .تسا ملبق یاهتنا و ادنبا نیپ

 تکه ناب یلاقتمدیشرفو
 .نتخاسقارب هک یمختم یاهرایت
 منه اب و درد دوجو نوار ملی
 6 زا هنحرم نیا. میداد یلاتوا
 «یلاقنم دیشرف» هتخاس «لویه یاقآ» ملیف زا یربوست ی

 < هدوب شیابزآ اب
 رسیدم «ولتاوریشزوریف»

 هنونات یامنیس زکر مو تاداتعنا
 » تک

 اتم ادکداریا یاب ام الو
 رب پی دب ريگیم ی امز بسانل مدح
 یلدمیداد یلیلد راک نیا یارب هچرع
 تروص ادب از میف هک ییاجنآ زا
 رگانوچ. ميرصق ام مدرک هضرع
 دف رگید دمآ نورب صق اب یملیف
 دوبن زا هوکشو دیود شاید هوخ
 لاحرهرد هرکرگید لماوع اب لیاسو
 تعالی هب ملق ندا امر فریب
 دوران

 یار ملف کیا هروم رج
 رک ریو مردم ملودی دادن
 کدو قد لدوک باتو یار
 ازاب یارب هک اهم میرادت یتس
 ییآ هک تسا هد هنغاس یتیروت
 باد ۰ دشاب هتفادینارما یاوه

 یاهمیق و 6 نوتلیام سیئول > رثا 7

 نیما نخس هک نیف یوحم اب لک
 رصللاس زا .دوش دنحها ارم
 هک تک یخس یناتزهب دیب نام
 دور ینیتام مات نامه نورد زا
 درک شومارف# ام . دشاب هدمآ

 ناووکداب اد - تبث ونک یا
 قلعم هک شاق یاهكنکت منا اد

 مینک انشآ تب یلابج تکتهرف
 نا هرلیق رونچو نامی اتکرددچ
 اب رب ناو هک تتیا هاس
 روت تیم» * هامره
 .تسزیرع رایب ام یار ام تعرفو
 .یلیخ ۰ داد شرت ارثآ هاب یلو
 یر زاد اب هک تسا بوخ یاهریچ
 ماج ام نوچمیلوتب هکتسا ییا لم تسرد ۰ هرکبک یگنهرق شوارت
 زود رد مراد ی اف یاهتداهج
 مه اهيترف !نیکب دخ نوبرولت
 ازاد اهق یار هرددنیارد
 دن هدافتسا جن واددرا ول الثم
 را عورش هک تسا دام شش هر ام
 نوت رک ملیف ۴ نر مرد مياهدرک
 مسلبف دنچ رکا درب. مياهخام
 یطتقم هک یدراومردو میتخاس رگید
 درب نامرونک تنم لات ددمردوپ
 ار هارسبا نیا هقونآ میدماب
 دیر

 یافآدزاعدجب هکدخ لاوئس
 سای و ۱ دسیفیم هچ «الویه
 دوبنیااوتس نیا هب «ولنا وریش»
 هکدینپیم هداس رول ملق نیا رد -
 نا زاهدشتسرد چرب نام
 یهدایوشوب : دروخیم ار شدوغ
 ًلاتحو تروص ه شیپ اهتدم هک
 اجنباما ,هدشهضرع ربت «نتگنارف»
 هزرابمنآ اب اههیب م تل كانتتحر
 رد + یم ظلم نآ رب و دننکیم
 تا حرطیسارکوروب مه هوس
 خش «.تسا یناهج ینایح هل
 هرس کیا نودب تی نودبییداس
 .دوشیم یسارگو وب رتفرگدنسرب یو

 < ولناوریش » هراشا دا دم
 هالوبح یاقآ» یاهلیف دروم

 هدنسیوت «ایدو» «مهانت
 دهک تک «یتیا دود ییانیسللجم
 یاهملیقهروم رد نیت لباق هک -

 اکرکف شرورپ نون ییامنس رک
 رد هک اهزک یاه هویش هه تشپ
 ءتسا هدش هتخاس تل یی سایقم
 دم مراد داقعا نآ بیم هک یتهام
 تساهدمآ شیپ تددنهب «یقوط هژا | ؛ درادن هار دب نه رک هتسونآ
 اریا ور یامنیس هب تسن هک | اهنآوی عیب تهینوع نر یاههویش

 ۳ ام یفراوم تیر رد ام تسایداس
 تب تست یربخب »دو« چیلداج» رب تن یورو اس اتش

 زا «یقوط» یل و متشاد یموب یاه 7
 و دوب داددوخرب تأرج و شا یعواس تب ایت رد هک« یتیلسوروت بورد
 تعاپ میدرب شب داهدرکنای ار لیاس نیرتهدیجی

 یامنیسقارب یدایذ یداودیما أ لاوعم نیرضاح .ذا یکی
 :نآ طرف هب ۰ تسا لاریا + هکدرک

 ةیرک و هتسج هک ی ئاهینکشداک | دیراد«داتفرگ هملیفابامش -

 :ددربنییژا مونشیم ۳۰ هحقس رد هیت

 هک یملیف دنچ نیا : فداع
 تراجت فدهاپ رتغیب مدرک یزاب
 هکیترهش زا ندرسب هرهد هدوب
 یدوج ابر هتشادیقیسومهنیمزرد
 دادعتسادوخ ای رگی اب راکریهک
 « میاد غارسیدایذ هتالع و
 ددپیاهملیفردیزاب نوچ هن افساتم
 دراو نم یکدنناوخراکهب
 یبنیازا مادپیمصتادل ,تخایم
 رموشنرهاط یبلیفرد

 ردیاهدنن اوخ جیحساسا
 1 هتشادن یماودابتیقفوم امنیس

 هنونن ثاوسب ًفاقنا ؛فراع
 کم پان مناوتیم.اد «یتکلد»
 یاههنیبراهنیرتقورععذآ ینامز
 زهچولم : نکیوهدمب و دوب امنیس
 ۱ هطیحردیلکرولعب اما.«شخبناور
 لاک زاسفدهرتشیب ناکدنناوخ
 اذخااتتسا ناشیادسزا هرهپ ملیق
 نیادد ات ایحاهک یدادمتساو یزاب
 ناگلاتقاورد »نداد هنیمز
 كسب ناوننب ناگدناوخ زا ملیق
 و هنادرب هره یداجت هلیبو
 الدم ؛هدوپ تعدد ناشپ اسح هتبلا

 ماهدرسک یزاسب نم هک یئاهملیف
 ددو هدوبهفهود ششیابن لقادح
 هک لیفان زاستهمحرشاح
 .مهدب همادا ادراک نیا تدن راورا رسا
 منک یمن رکف «لوپ» هب اهنتنمیاد
 یشدا ابد ایسدد مدادتسودو
 .ددک عن افلقا الا مدوخهک مش اهتشأد

 رد ار ناریا «یامهنیس
 [ دینبیم هنوقچرضاحلاح

 دادیدزالبق ات نم

 نم
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 < امتبس كل هچیتردو دنیآیم ره راک قاره ان اوچ ه الثم هتسا هداد اوز ]ی 3

 دازید هدزاددوخ زا ار شرخاخام  یسجیاواودآرادهدعیرتییروو جناح تقد هک کا, تبشمد ناررت رقم
 کم. ری یا و را! یسرافیامس
 هب < مدد او ماهدیه تعهرفترازو الا .تسا هدوکفک

 دلیاتاسزتو یدوسا زا 6 راهچ "دریای نوری وق نابزامز رو یدادربملیفنیب دود رضاح لاحرد اد«یسداقملیق»
 دنفاد ی ایورب یلامز هک یراح لب نرم شاه ا هو

 !دایزاسفرت هک تا یدالح ب تدد کیا مو .دنراب _ ۰ هذاسیم ملیف یئایمیش صاوخو قرب نابرج و
 اکرگزد نا نیا و دناهورک فقوتم .ملیف » هوبلا هر یی رتخرز

 یا اجم نجات را تا لاو هوضت یوم دونک رد هک مداد داقتعاینازاسلیق راه اهنت نم ۴
 سال ی « در ران کیمیا لاو

 مد سرم هک رک دا. اوج دات وا یه اد عارتخا بحاص  امنیس ًةنیمذ دد هک لاه
 شب هد مجد دار يا هه رد یا + یار هیزاهدوب فا

 هاولن یفوغ تله رک را توی لو یپ را تی بوک _.خخب هتحومآ اداعنیس هدناهدوب كابسیحاص ایو 7
 0  تشاد تل :دنکب نخ .میاهتشادن یعقا و یانعم هب اکیدنس تقوچیه ام

 ,نارحب نیا دوجو شرف هب ین - مرتفع
 ژاو یئاهرازبا هچ اب امع رظن هب «کاهقطنم نارمع نامذاس بوچراچ رد میناوتیم ام د+

 هل قم ثآ اب ناوتیم ایم هچ کرودن اه نیاریاه و تنه راه

 ٩ تخاس نک هد ارنآ و هدرک - رچاردد اما هو
 ۲۳ اب دف ولت جم ۰ شم بیم رشق طه
 متر هد قرج يه داره. اس ات زا کیا ات

 اهزا «موس» تم لای الا. زا و دن هداسا یزالف لا "ابر یممجنا هب سوتم
 طب بهدوب موکحم مه لدا ور . یسرافمیف, هتک هشرتلفوپ یا . 3 2 ءاجنا * خ
 هدوب لول یامنیس كب هنینه هتنيا  نیشات شک نیمه , رساح لاحرب زر  ح د یعیامح شفت كي هک وب
 هاو ناربارد ایسنا اما .تسا .-ملیف نیرود یتمدراسم هع تسا . نیاددومدد زین یتنامششت كي

 تمسق نیرخآ ۳

 ٩ ۰ 4 لاحرهب تنمم ها یارب ؛ هرم" یناوع و قرسب ناپرج و یرادرب درکیم افیا امتیم
 . داد حابتحااعشیم کی. یزاسلیق رد ی: ملفیلمبش تبع و نیرت رم کتک رع

 اوج یمنی امروردنالا ۰ تی الت هتآ یاهپ الات اب .هداماجلاحاتاود هیراکیرل ..تساهدخ یسراق یادم گشاد
 دینی ادش دربی وق درو .ملف زفبو رعق تمدغرد یرادریلیف لود هک شب نآ زا مات

 زره تسا هدش نفرت مه ههچنغ رک تسا زفمو رتف نا: دنا ام
 هیاسیسراف ملیفد ایبج هکرع ردتچ  -یمدارق یرادربلیف نیرود تدخ

 احیا فرا زا ؛ دوش فیت". شر ینارحبدرومرد ام و در ميديسرجیتیا  نامیاهس یش
 تکودهج هبج.دوخمبرقا ناخرد همه , ینارسعب ره دین «متف . یامتیس ناراگرما تسد یی را .- تمتم نیا - امتیم

 دیه تیامح قآ زا او لیلا یکی هال. دردم یلع راک ۰ هدوبیشژرا ین راک :سراق
 5 هژوم نان یسراف یمسدارس و هدوب قیام کد ۰ هدوب یتومع

 تا دنوت ده تسا نکمم 7 ۰ ۰ تسلیت زا یا 2 تس زا تلوم هرجامح مو
 دیدزک هداشا هکیبنچ یامتیس  نآ اب یفزرا یب یامنیس وه هتمه نکن نا عکس اقا

  دیهدب یرتشیپ تاحیشوت هم جتیا یحفو - تسا هشوریوت رد دوب دهاوخ قیوتت صوت عقد
 .تسا یلایملیف هب هراشا مدوصتم .دشاسب شاد هوجو هزوس نادتق . قرط زا انا « یزاس لذتبمو هروم

 ۱18 ۰ دناهنخاسدرکلیمحت ناتاوج یضیاک "زا مع هباتم هه. اهیلق یاههووس

 نیا مع زا هک یلامت تسیب نیا
 دد تقوچیه"۰ تسا هتشتک امتیس
 لایق

 یک یتح ام «؟تا هو نکشا
 هکنآ رب هوالع تلوج هک ميتکیم



 زامرولتم هی .دنزاسیم داد ایو
 لب ًاتح هت تی نا «هدرکنیمت»
 كل رد و حراخ دنا نفر یهدخ
 هب یاهدعرتح رعا هک .دنشاب هدر انیسلصحل . یلاشیس روهشم بردم
 !ریزاسیق رک زومرو دنا نفر برغ
 ب « دنا هدید تیدرن زا اجنآ رد
 زا ییوخ نازاسلف داوتیم یم رلق
 راحت هکنیا هب طورفم تچارد راک
 راس و لس زا دیو برزخ
 بش هتخوبنا یجراخ نارگ میم

 یرنهالوسا امیس هکتیا یارب
 ام ون چیه و هدمآ برغ زا هع
 نم ناران ۰ هرادن .ناربا رد یلبق
 زد متهدقسم ينازاسلف رک اهن
 ابحاصس« اعم ام رد هک اهروشک
 بس بحاص اب و دناهدرپ عارتخا
 و دتخاب هتومآ ار ایم, شاد
 هک ین با نیا زا مادتچیه هام
 هاب نافدوخ شیپ 12 امنیساجنیا ره
 + مرادن یداقعا هر

 شیادیپ ودب دد یگامنیمره
 الا سسابیداصتا شنزآ , دوخ
 لئاسم نیاهک تسوربود یساما
 دن وشیمرطملاوعسس نی بلاقر»
 ؟دنوت هیهتدیاب یئاهلیف عونهچ
 یدادمت هچهبو دنوشهبهت هنوکچ

 اه یئامنیس یداصتقا

 یتقطتمهک دیوکخساپ ءام یهامجا
 یاهباوج نیا توافت ؟دسد رلطن هپ
 هدادالمع هک یناهباوجاب یتثمم

 هم نیا بوخ اش هک متکرع
 ها همیبا ۰ دنیدرگ امار هام
 هکیروشن ایه و هدوبن یثاریا نازام یلف هجرتدروم + لوازور زا الوسا
 جهاساس اینا «مدرگهراشا الیلیم
 + دنا نر یارب یاهنق غول
 اما دنهاوخیم هک, دینی
 لب دننک ی یبار یکم یاهتیم

 "ته نا هسب حابحا زیچ ره زا
 ید باب كبو هو هنبتپ
 یامیسینح + دننکحرط ناغرک رب
 .تسرد هنهارخب را مه یئریدوتسا
 هب  زاغآرم هاب مرجال .دننع
 . دشاب ةتشاد .هجول لس نمه
 لا فو بلک و ییام یون و کو ف یاب مک الثم دی

 هر لاسره زاغآ رد مادعره
 هل سدیلوت تیج یا اعادج

 نیما اما دنکیم نیم هوخ
 اهزاسرداره اادج یاهحرط نیاو

 داعتا ) ۱6:۰۸:۸ ناوتع ام
 و شیسانقیم (اتیرمآملیف عیانص
 بلبفلفتم یاهث پک نیمافل یواح
 تهامه رسکیدبه اب: تسا یزاس
 دنکیم ارزان ارج اهن, هنکیم
 و اهر دیاب هکدش اهیم ها یارب
 .دمرددص ار نادیلوت یاه همانرب

 یقه ارسیز دننتتهابع عیدی
 اتیرمآ یاهتیس هکتتیا اهن یلسا
 یاس الت هدنروآ دوجو هب ار
 اریکوق یابتیسا ریاب ییودلورتم

  دیدرک هراشا اش هک یلکلصاس نیا
 هک الوا .تسا دام هجوتی الا
 یارس یزاسلیف یمومغ تاسوب
 دن خانی اب عوت چیه ناخدوخ
 دن هادی یتمه مه دتچیه ی دو
 سیب + نا یلسا فدح دیاب کتیا
 + دشاب ناب یانیم یانب یوید

 و هتفت یزید حرط تي
 تورک گنهامح ای و یلهمانرپ
 هب بش هک اهویدوتما یاههمنرب
 یاه در شا تآ
 تلاخد قیرطزا یتسل ایسوس الئم

 .دوتیمارجا تا ودپبقتسم تراظتو
 .یتسیلایموس ییغیاهروشک رد اما
 ةیطو نیا هک هسر یم ت هب
 كيهدعاب یزاسلیت یاههیدس
 ارجا حرم ادیئامانرب نیچ
 مئوگ یم اه رکا یم هدندادک
 یاهنو همان رب یه لوا ذا هک
 یدیلوت یاه رلک نم و ميهشادن
 دوچویگنهآاصرح نامیاهویدوتسا

 .ياذگب دیاب ادا تا هتشا
 هنامیتیهس للمت باحتپ

 یتیم نی داد را اش
 ال متق ناجارب ار شااصختم نم هک
 دا هتفاد مه زدن تب اقا
 میشد نام عتیس راک د اساسا < یقاو یا ٩ عدس تفوجه اب
 زودی یلاماتم یا هک کتی
 حبودتهد یلارآ و داوف عیج مه
 دوام دکمه دم و دن
 نت هدهو ماک ایا و دنا
 زا ریز یا اتم و دنروخب یاچ

 دننک توکیاب مهار سنت ناف
 سا . هاب دم دارت هک
 رد هک هراد یرگید اظو هنر
 تهآسداجیا 4 اساه لدا ذجرد
  دنزامیم ار تعنص یی تجمع یلاخب یاهدحاو و الولس نی تسا
 ميهتشادت یربچ نینجا ها

 ناوتیم روطچ امش رظنب
 یاهلبف دودم تهج یتانتما
 آ؛دروآ مهارف حراخهپ یناریا
 یا هبلق هیت , هنیمز نيا رد

 رقم قیرط هناوتم هارتشم
 هدشاب

 یراعزور درتتم یاییلق هیت
 نآ و دنکاود ار یدرب تناوتیم
 روم زورما فالخم مدرم<دوب ین
 جم دتادرکیم حب و رکق لا اهمدیف
 یاهریچ ندید و تالمجت لات
 7 و هوتترپ
 دیونارفراهل اب (یتوالتبینامز
 نارحب اب ناتیاهامتیس هک دادید اه

 مه تیپ تم و تا دلش ویو
 هلبق اینه امرس اب و داد
 نیدیو دنتخاس یجرخربو للجم یا
 ناشریت ایر هک ارح ماد قیرط
 راک نی لا یلو دنتج , دوب هد
 داود راهدرتتف اوت یلدمکیت مه
 مینع یانیستابح هکدوبینمزاتدآو
 ته. دمت ایدرد یاشاتتو
 یبخ راک هقنایف کرتخم یاهنیق
 دراجردام ,نمرلت نا .تسا یبوع
 کی اهقعم نارعع نامزاس نیا پوچ
 تیچ یلاهدمترب اوت میداد
 وشتروتک هم درتتم یاهیلف هی
 بلا یراق ارجا دروم چ
 تیادحتت ام یتم اب ناهار
 ماجنتکتسداصقا ترازو تهارو
 ار

 كي هک دینکی مت رکف اش
 هلأم لحورومودرکید هداچ ءاد
 یاهرونکیام یاهبلیف دودس
 نوروآ معارف یتح ایو جداخ
 یاهلاویتقرداهنآشیامت ناکما
 مینکیعساسک هشاب نیا « یناهج

 نم درونیا رد . دنشاپ هعخاد
 (یارب یشطیحمو شم هچرگ هک نزبلتعبتوتیم !رهواکهملیق
 « دون یوملم یقاریا ری درف
 مدآ نیمه یارب ملیقمت فسول اعم
 لیاقوسوملم + یتحارهب یحراخ
 :دوب یابحا

 ینوخلیف یر اعم
 فوت مم.دشاب ناتداب رعا ودر
 ادب یلیلتیتعب لوطم هل همقب ی و هدف ملیف ثچ یمدقرد هتشوفملف يا ةراب رد
 ناو اهطش نیا را هتشاد
 تفارقیم_هکدمآیمرد راک یمیق
 یلق ًافاو واص» هدرگب اید رد
 بوخ مبف تنوع هب نم هکتسا
 شب الا منت شیود مقاوم
 ین رد و تفادیتاقا قبع مد
 یاران هب هوقج زاسلبف ی ع مينیب ميتفاوقيمملبق نیا ره
 تریلی هد داف یلااس زا  تئاوتیکیلاحردو هتشاذعمارتحا
 ی زا: دننک ریدر رازبلابقا اب
 - دوب هدرکرخرپ للام

 .تشاداهچ مت بقا وا
 سو هک هب یمدآةرابرد ملف مت
 - هربیم ار یچ مطو هچ رد مدآ یا یود» هاسقا  دیارخ رد هدهدم ناف میف

 مات ۵

 کل





 تسایگدن ابو هبذاجنانچن 7 یاراد یو هکتنآ یانعب نياو هراد نوا هکتفورعم «دوو یلانان» 9
 ء دنهدیمرارق دوخ دیدشریثأت تحئار ناگمه تعرسب هک

 یلیخو تسکش یلاپورا یاه سنجمه تالوحت ربارب رد اردوخ تمداقم هکدوب یلاکیرمآ یاهلز نیلوازا یو
 ء داتفارتولج اهنآ زا محاپكي دیدرگاهنآ كت رمح یتقو ودش نامزو دممیلست یمارآهب

 شیاهقشعشیگ دن ز : ششیادآ ؛تسا نردم شزیچامه , دینیبباد «دوو یلتات» : دنتشون اجهبه تقون ]دعج
 ۰. شاهفرح یتحو

 .تسایمیدق شرت زا اع ملیفعون هکنیا رطاخب هدرکدرار رادهلپ ولوپو كرزب داهنشيپ دنچ لاسرد «یلاتا»
 هکنیاینم .دنمانیمءزور نایرجرید اراهنآ «دووبلاح» هکتسیئاهت زعون نآ زا یلکر وطب «یلاتان» « درادن نردم یلاحو
 . دنراد یگنحامخو یگت مههنامز تالوحتابو دشابیمهنامز کت رمه

 : تسا هتفگ روم نیادد «یلاتا»
 ومشچیب یاهمدآ ام یاهژاسلیفمحو یچاشامت مهار یز ميرادکان رطخ تیعقوم نالا هقباساب یاههنیپ رنهام»

 هکر حو هچره هژاتمدآ نیا الاح هدنحدبم شحیجرتامب دننکیمادیپ هزاتتروص كيو گننقلکبه كيانو دنتسه یئور
 ۰ دشابهتشاد هاهاوخیمزهک یاهقیاسرهای و دشاب دهاوخیم

 زا یاربلقاالیلاهلنعلاسکع نینچنیا ندرکیثنخوهیور نینچ ندرب نیبزآا یارب
 هکدشاب شیاقب عزانتو شالت نیمه هب یعدن زساسا دیاش « مينکشالت و میزاس رتهزات اردوخ

 نوضادوخ یقشاعو قشع راعرد تسا یتدمتسا هدرکدوخ نوفا ادامه شیاهفرحو اهمالک ناب هکیلتان»
 نآدنن مب هراومحیو ,شاهناقشاع یاههدوخرب نيلوازا « لاحبات شایساسحایدن ز زاغآ زا -رد یو ء تساهدش
 اب شماجرفا جا ودزا نیلوا زا « تسا هدروخ کش شرازرد « دشابهتشاد هارمهبیموش مسلط هک
 ازرت ویلیم ثآ اب ایو «یتیبنراو» ابیتح « شایدعب یاه ارجام
 اد ندنادذگل احرد العفو تساهتشادن ربدوخ شالتو وجتسج راتسد یلانا نیا
 .... دشاب هوعچ «یلانان»

۱ 



 ونادنشوه یکتج ملی 8
 نیل رفناسدوتابلارثزوسع

 دیابن , یقیم یاهتت او نیا مغد
 یتامدوفرپ هک تشذک قح زا

 -يلاجنج ذا یکی ؛دیچیپهرتک|
 -لارتز نیرتزیکنا لدجو نیرت

 زا یکی یی ادیب دن
 هدداب یه کوچ یاهمبل هد
 یمقادیگدن ژرب زک ستم نآمنک
 :تسایگنج تادرهثا یک

 ملف.نوقاپلارف زا شیپ
 بموسوم یواتاهیرته فوربع
 (۱۹۵۱)/ارجمهایور -لمور»

 نکن یاهلق زا یکی

 لصتم یفارگو ی اما هکر لی
 تتخاس «كن یدآومو» اتشرت

 یشادسک راک یریگتتوم تربار و دوب هتیرگت دوخیلسا شنا
 تن نآ ردیتگ کز عیجو دوب دخ
 «یسلاح لوبذ لاریمدآ

 مود یشاهج گنج ناهد امرف و اهلارتژرکید زا یرایب

 ینالوط» یاهملیف ن
 ستقورمم نوتاپلارنژ :زورنیرت
 کمل نه »ملیف هتبلا , دناهدوب

 شومارقدیابن زین اد« مدوبتنوم - و دش یژاب (۱۹۶۲) زودنیرت
 : لکیاملرک معآربخا تآ زا یپ

 نازآسلیت هجوت هلابت) اراذل
 لاحربب کنج ننامرهذب تست . نجف در

 کرجیاسهلارتژ زا رتغیب یلیخ  دد داسکی هبلا زیب میاهورتشا
 هک )«لیچرچتدوا»  تسا هدوب . (۱۹۴۳) «هرها

 ملبف دد «لگیفاثآ» طسوت شتقن .  درک هخرع ژا یار
 »۱۹۵۰ - دش یزاب هتففا»  یکنچ یالارت] یکید زا
 اد ین هک ) «ردیپ یالگاد » . .دنادش یهاظ امتیس ؛درپرب هک
 یارب شالق» ین رد دومتنک . درب مان ناوتیع اد اهییا
 درک یزاب «امسآهب یسوتسد . یجوتل)«دتشادن ار نوف لارتز»
 هک ) «وباذتلویو» و (۱۹۵۹  (ارحصاب ورسلمورلبن رلوراک
 رد انکكماينیجريو طسوت شن و لار ثز»

 < نکكحرورغابادوامان » ملیف «  تشک معاوخ ژاب نم» ملیق رد
 نئدساهنن ۰ (۱۹۵۸ - دش افیا  بمترس »۰ (1۹۵۱ لاس لوصحم
 هکدندوب یسیلکنا نانامرمق زا  «دوبنوج تلوژور رودوفت لارثز

 1۹۵۰ هد لالع دد تاشیکدنز
 یفرومییامایا نیمهرد. دش مین  ناج » ادناف قرثه بیترتاب هک
 توخ . ملیفدداهنا یاهتقت رکانیا نیو
 ء دندوب زد نیرتیئالوط

 ؛ترووردتا ونیماجی لیکن اوتسو

 یزوخشقل « مود یناهج گنج
 و منهجلپ تمیزع» ملبفدد اد زین یسیلکتا قورمم ةدنامرف
 رد هنک هنآ زا تشگراب . عورسپرپ ددسم تاضلپ نون ات

 » تسا هتخاس رعالن دومتاژا
 دویفیل نیا ثاگددنک هیهن

 بویووتسا هک تسایندم ی
 ءورک لیلست ادووخ یصخش یاه
 تالوصحشخرع و نتخاسداک هب و

 «ولرتاو» سنی هر تاک

 نتخاستیدومأم .
 «یجالاو یاهتفا مسا هب یملیف
 دراوسب < ینازتیلول راک د هب ار
 هثداد تک رش هب میمصت الف یو
 نیادد ورفیروت و یتیب تراو
 ج1 هب نجمه وا - دداد ملیف
 لوصحم كي هیهت.اتهب تسو یوق

 «یوروشو ایلانیا» رکید گرتقم
 یکسضورب هدبلف نیا .دندهاوخ

 اد شاینادرگر و
 هدهع رب . یارخوچ یروگیرع
 . تفرگدهاوخ

 مهسلاسم یضاح لاحرد اما
 یاه ویدوتسا ییتندالود یارب

 هک (ایتچویند) تسوا تمیقنارک
 نکممییترت ره هب دهاوخیم یو

 امآ وا  دنک اب دوخ س زا ار
 وگامذآ عبط نیا ایآ هکنیا یکی رتکلا ةناخرات کی اهنب زا تح

 ولت  هویدودمانیادیرختهجینینیاژ
 بف شیابلو  یاهتیحمالبق.تسا هدرک ل
 اهویدوتسا نی تل ردهکدوبنب

 هینج»یاچهباهنآ ذاو هدیرخ اد
 یزامملیف زکم ناونعهب «اینج

 اجنیارو هچ , دشاب ءدع صحتمو

 انارسبنیاتبثم یاهدومت زایکی
 دیاب هک تسایزیچ ؛رمخ اب تسا

 دن امراظتاه
 و وکی ردفایدوت هک اهکشلد ملیف

 یثاتیرمآ یتابمکكي یایبینیلف . تالوصحم نتخاس داک كنيا
 اب تسا دارق . تسا هدش هتخاس یه رظنهب «هتیزهنارگ هو میظع
 ناشنبلتیا نویزیولت رد یدوز  دودمایل تا تویزیولتاب هکدسد

 مآيفشی امت هکنانچمه ,دوش هداد ین
 خام طارقس یشیدات و یفسلق . هک دزب ملیف كي رشاح لاح دد
 همانربدد زینینیل هسوروت رب ور یگدنذ یساسا رب هتعاس راهچ
 7 یاه ینادرگ رک تحت ,یجنیوادودرانوئل
 .تس# هدشروظننم . .تساهیهت تسردیئالهتساکوت اثر
 اس ره« تسدزتیس هر وکت اف

 نیا« دزاد فسات یاج نام نیا  .تساهدش ینویزیولت

 ایلاتیا تویزیولت

 دد لاحرهب هک یاهنکت اما

 .ثوب, وب نونه+هکن ره هک تسا



 دوبنیربخلیف نیا دهن امرهت
 یکتخرب اهتت لیتری
 و تتحوو یسکتتلد + یکتسرک
 یتییل ساره

 ثاسصومخ نیکنایم تناوتیم
 هب موسوم زکاه دراواه نان یلتیرمآ نازایرس یمامت

 : درک م یزاب تیدرم سجروب .دشاب گنچ زورزا اد ۰ (۱۹۴۱) «لروب نابهورط»
 یکیددزبن مچیم ترباد نمض رد «یسلومایلیو» اد ملیف نیا دیتوت دد اهن پیترس » بلاقرد ین دایکیو

 رددوخ یامعایته نتصتزآ ملیفدد « لجیم یلیب لارثژ
 هتسخ»نابهورک كيشقن ملیقنیا _ ناکتیناتسنآ زا رتهبی رب. «لجیمیسلیپیماش انکاحم»
 دداد هلابند 3 3 سژا یهورگ نا یلهکیاهدنهد «رجنیمهرپوتا» هتخاس(۱۹۵۵)
 تحت ناتلکنا دو ملیق نیا )

 دع۱۹۴۱ لا
 ناتساددیاهلیفدد دوربل اه

 والاب د (۱۹۵۴)ءوجهخوجرس
 (1۹۶۲) هادیام

 مد اد هوخ یاهن امروفرپ نی
 داد ها (

 وخهب دداد مک مک
 هک دژومآ یمو ,دسریم غولب نس

 نو ژیولق دیدم و ماسد تموک
 دوذا یدایسب ًاتشمطم
 اد دوخ یرسب تایفیک
 مهنونکا ۰ داد دنهاوخ تسد زا
 («رگتفد» لیفاب) یمل اون امرآ
 اب ) یچولوترب ودرانرب مه و
 زا ( < توبکنعیرتا رتسا» ملیف
 یاهملیفهک تتیقحنیارب یهاگآ
 وبدش هتخورف نویزیولت هب اهنآ
 میلع دابنیلوا یارب تسا دارق

 تسد دد ایو دنا هتخاسآریعا اه
 یوبوهگنر تدخ ارراملیخ سفچ هم

 لقع یلاهملیف « بلاتیا هیهت یارب , یکناخ دازاب تهج هک تسا ذارقو
 (الوکسا «دوئا) تداسح یدژارت هتخا :سوسحمیایل تینا د تک یتایج درفل 7 ینادرکراکتحت
 ارج .( ءزو دوتید) یتیشک سه نتخاس رگید هن هتیلا یلو تا تک رشینویژیولتملیفیرسکی دو

 ؛(یمرجورتبیی) طولب ءاش ارپ . .یلحم یحامسو كيس تالوصحم . تمنص رکیداج زا ما
 داینیتولوبوروئام) هولتم» . دتامز دورم هب هلأس نیا . . هنایم نیا دد زین ایلاتیا یامنیم



 ناتساد

 دیدت داف تحت 8 دارقا ذا ء دنادن
 ترا یابرف تقاطو

 اد یروللاریماماقمژادوخیش
 ممصتنیاو دوشیم هنارف
 نایونارف بلقیتتسبیو

 دزاژآیم اد

 اگ راد افو و

 رسقاهب اد هسنارف بالا
 وقت هنمادو دوب هدناسد

 یماعت دد اددوخ را
 ال حت تول
 ۱ زا راچان ماجناوم
 متچربلاد یاهماناقمتسا

 هکیلاح رد اهتآ دوخ یاهساهب نداد بآ
 هودنا زاهد آ ناتیانیس . هکیلاحددنوتلیات ,دنته

 9 ۲۲ ۰م« نونبان ییدق ۰ ۰ دوم هد زددوخ ایی عن هب تا



 ال
 دن

 : یو رارف ربخ ندیش
 و هتفاتشوا لابقتسا هب
 اد یو تفگ اب هنامداش
 دنریگیم نشج هشارف هب

 « نوشپان دارف ربخ
 شوکب دون یلیخ
 زسیتحدجه یلول اطلس
 یلولسنآ بقامتنو تنش
 عالطا یودب هک دشکیبت
 یوم هب .نوکلپان دنهدیم
 :.تسا تکی حرو ییراپ
 نیدواشم زا نتود یو
 اولاد امهدوخیماظن
 دوضحب اد «ینلاشدامهو
 عافددوماماراهنآ وسناوخ
 دوخبوصنم تخت و جاتا
 دنا

 نیت ناز
 شوععسدتسا هدوبنوشبان
 یئول » هبو هدش تاساسحا

 هک دهدیم لوت «مدجع
 و هقز نوللیان فاصم هب
 كي دد هتسپ تسد اد یو

 نادنچهتیراکز ور همه هک  تاللاس دون ۰ نینهآ یضق
 ماتمنولپان هکیتامن دود هتیلا نیا .ددوآ دعاوخ
 ار هنارق یدوطاریما یئاعدل.تست شییئاعدا
 رطاتبو وا زانکدد تشاد . « محدجح یئول » دوخ هک
 ددنزددورس هکیلاح رو وا  یدایذ دودحات ارتآ زیت
 اهتهادلرب «دوطارپهاداپ - یم یلمع ریغ و فازک
 یاه دازرک و نیدایم دد ,دناد

 ماکت .دناهدیکنچ,یرایسب .. اد یتنایهاپس «یت»
 ءدننکتتزسو عطاق یاه نوشلپاناب هلیاقم تهچ
 ماجنارس , نوللپان ...مداج ددودنکیم یربهد
 نایرگمل.دنشخبیمادوخ . یهتنم«لبوتورگد هب هکیا
 رووخ یاهکنفت , « ین »  نوللپات  نیمکدد دوتيم
 هکیلاح ددو هددوآ نئای .دریگیم عضوم

 ویرغ یمجتسدرکیدرابکی . یهایسیاهتسد تخت
 ٍیم «دوطارپما دابدنز» . هداج یاهتنا رد ,دادهزین
 الهلع و وهایه اب ؛ دنشک  اهنآ اما ,دنوشیم دادومن
 نوشلیانیوصبیاهدننک رک  یئول»ناطلسرکشل هکین امز
 رو هنامداش اروا و هدیود  دوخ نیمک داد «مهدجح

 پیترتنیدب.دن ريگی هایم -  اب تعرسهب , دننیپیم
 نت « تداپانب نوللپان  ءانثا نیمهرد . هتدرکیم
 هب ادووخ تشک زاب دربت  ابشووخ نوللپان ناهکات
 لاخرام.دنک یمحتفیلوکین _ هوکش و توصن ناسه
 رواییبواهتناردوخهک «ین» زا یکی یب زا یکشیمع
 یالام هکیلاح دددبابیم نان ثد . هداج یاهجپ
 شاءرهچ تمادن و مرش ژا اما «یمادآ هبیو .دهدیم
 یوم هب , تسا هدناشوپ اد دممصم یوسصعت هب
 اد شریتسشو هتفر نو ۳:زیهچم رگشل + عطداق
 یایشیپ » ميلستتمالع هپ «  ین » لاثدام دادعت رپ

 ,یاهظحل دنچ هکنآ ایم جم نامف شابک
 ودیمعو تچرد. نوت دوش هام هبح ءچ زیمآ تمالم هاگتاپ . یاربد هتفرک شوم هکدهد
 و هدرکدنلب نیمژزا اروا شیپ اشیبددیماآهبنانچمح
 یپسوا.دهدیمژاب یو هپ  شایمیدقدداگداداقودا فا

 هکدهدیم دوتسد «ین» هب . دد شرگشلو وا یوسهب
 زیت «ین» و دیایبوالابند . شدارفهب ین .تساتکرح
 تا ناوا .دنکیم نینچ  ناشیاهفدههک دهدیمروتسد

 تسا هتسویپ نوتپات . هیودتسیایم یاهظحل دنچ
 هکنآیب ۰ نوعلیان

 هتنیر نوخ یاهرطق یتح قوشرم
 شعآ یاهحلسا ایو دوش. یتوکس اد هداج . دهدیم
 دراو هنادنمذوریپ , دوش هدناشوپاسرقتاجو دایکم
 عفادمیبرهتو هدشییدای تسا

 .دنکیم جتف یناسآب اد  دودصژا یاهظحلا
 هب یوژآرهش مدرم : تسا هتشتک شتآ نامرف
 لابتتسا یمرگ و یکتنیاع  ييهكيلت یادص ٌدوتح اما

 زارفمهدجحول. هننکیم  توکسنیا
 نوللپانبیترتنیدبودکیم . هتکشن محرد اد هدنشک
 كي ناوتع هبرکید دابکی تا

 «تارفتقل جات.روطاریما . تانیمح , نوتیات
 ءرودرد توش یا  لاتامرکشلنادرمیوعمو . دهتیمرسرب اد توهبم یاههرهج دد مشچ
 .دد . شتللم دیدج یتادرم,تسا هتخود «یت»

 نوشپان اما .دنکيم ترپوا . هلصافالب«ین».دنک یمتیادح

 یاهلارثزكلسب رکیدرابکی  نوشلیان .دناک یریهتاشناد

 :اس ؛دود فالخ

 یتمادآ و حلم یوذرآ
 دکیبت یسرکید و دراد
 و یتسلایریما یاه ادوس
 هار شرس هب هنالع ءاج
 : یو اتش اما , دهد
 تسد : اهسودو اهیتیرطآ , اهییلکنا » اهیسدرپ
 یگید کی یوم هب داحتا
 دنوتیمنآ بو هدرکذادد
 هتیبهیارب رکیدزایکیهک
 علخار نوئلپان «قافتا هب
 بیت رتنییدب و هتخاس دی
 او یتفحو و یاره یاس
 یمايترب یو دوجو هک
 : تسا هدنکفا اپورا ةراق
 نیارباتب . هنزان لثات
 اد عضو هک زین نوللپا
 تعرس هب هدنیبیه نیتچ
 زهجم یرکشت .دایسب
 رو دوخ است هک
 فاصم هب : نآ یأد

 نادادرس نایهایم
 نانسد اهبج هب هتساد

 رادرسود .دورب دوخ

 یذپ اشرامش نایهايم هک
 كيژلبیاهتش ان اددوخ
 رو ارووخو هدرک تیاده
 - یم هننارف حتف هناتسآ
 دن

 دادرم : نوتگتیلو
 دد وا . تساهیلکنا یلم
 اب یناسز ددو یطیارخ
 گنچ هب میظع یرکتل
 شتدا هک دوریم نوتلپان
 یهدنمرقودادرسهناتسلکنا

 اعو زا یتژاسراکو یتقیال
 ءرگید فرطزا .نناتیمت
 هسو داتته دادرس ,رخولپ

 < زترا وروف» لاش, وآ

 و (زاتشیپ لاشدام ) تس
 لاثدام ,نایوستارق یارب
 ۱(باصت لاتدام) «هشوب»

 + نوتلیات ,لاح رهج
 ی اهیوجعا نیتچكي اب
 روبجم وا :!تسورب ود

 هاربوژاسکیهایس اب _تسا
 و شروشکا ,دادست کو
 شا یرولارپما تیئیح زا
 ءدنک عافد نیا رباربدد

 رد « نوتکتیلو »
 +سقدیلجمرد ,لسک ورب
 تک ش «دنومچید یشودف
 نیا مرکامرگدد .دیوچیم
 یوب هکتسا یقد یلجم
 دوخنوئ ان ندیم عالطا
 یگشل اب هلباقم دامآ ار
 كنپا و تسا هتخاس یو
 كيدزت یاح تثد دد
 داظتناهب هسنارف یاهژرم
 یاه وریناب دربن
 هنوستکتیل و , تسا هتشن
 تسدرهر نارسفا هب ادوف
 سقرهک دهدیم دوتسد دوخ
 هچره و هتخاس فقوتم ار
 یوس هب اد یلجم رتدوز
 کت یهدن امرف هاگتیاپ
 ءاگیاپ دد ید . دنیوک
 لارثژ قافتا هب یهدن امرف
 رگید نتددجو «نوتکیی»
 اثقن . شرکشل نارضاذا
 نوفلپ ان هلمح تهجیقیفد
 .دنکیم یزید حرط

 نولپاننئا نیمهرد
 زا نت دنچاسب هارمه زین
 یشرگشل دشبا نارشا
 ةلمحاعقتكب حرط مرکس
 و نوتگنیلو هسپ هبناجود
 .تسا ضولپ

 نیتسعن رد نوللپان

 رگشل هک د وشیم قفوم :مدق
 الیح كياباد نونگتیلو
 رتسا

 رد هکدوب دهاوخ رتئاسآ
 ود ددو توافتم ههیجود

 یلاهوریناب توافعم ثامز
 هاو دنا توومه
 رد و نامزکی دد هکنیاات
 ارد یهو
 یویورین فعاشمیل ورین

 رخ
 باد نیلهددیو

 پسک هسب اهیسورپاب
 للان شزدااب یذ»و

 هب شرت ی
 یلاهتحتاکدسریم شن
 . دوب دهاوخ وازین كتج

 ۳۰ هحفسردعیق



 اینددد اش یدنس نارادفرط
 یکم ه شل .دنتسندازیلیخ

 1۳01 هودودمد تاعم مهم
 سکسی شج ای شی لاسنچوا .تسوا

 هبیملیف عونهچ هک تشادن .یتوافت
 هشرمنتم كيزوم نیودتیارب وا
 طبل یملیفنیمژره ردهچ .دوشیم
 دادیم ذورب اد دوخ یکتسیاث و

 یاهبلیق یارب تهج
 » غاد نابایخ » ن

 درس دوالدتفه ۰ دودو ناتسب ات
 ودلقم غرم نتشک , یئالط وّاب
 راکسا فای رددیدناک یو «یثا واحد

 لا شیب یارب ورما هب ات
 فیتصتنعم كيزوم اد ملیف ۶۰

 -یم هلمج نآ زا هک تسا هدرک
 اب . دربمت اراهلیف نیا ناوت

 ۴۳ ال 6 «شسرجا »و «پل و نافس نب یرتخد ۰ دوالد تفه تشک ئ

 :ورجت اموک , نامرف زا هک یدادمتما اب
 ورم , هک دزب دارف , دوالد تقح
 دژ « شاداپ .داح ؛ یئالط وژاب
 هتاکیب اب قشع , رینکوب یئایدد

 بيقمترد ,سارثزا یهاگن ؛ لم
 "یزید ثودو یایئد ۰ لتاف
 تخددریزسوه » ددلایتکانارسپ

 هادخ لاخ زا بجو ك
 )یخی تینا 0

 1 مارو ات
 اط وژاب

 دن هوا دا ر«كيزومدیم؛بقل وب
 اک ادتیا یو .درع) یسامع ین

 ن كيمانيد نرتسو و ( ی ریتاقت راک لاح نیع دد و در ۰ تیقفوح شوخ یوب « وکنا
 ۱۹۳۳ لاسب د دادیم همادا زین ءرخالابو(روالدتفه ورجتاموک )
 دوما دد هک یکتسیاش تهچمب کنج لف
 زاسزوبب داد ناشت شایلیمحت یوم نتخاس دو
 وتشاد تفای دد ددایلوج هسددم ملاع رد یوهب , داد تسد ملیف

 دوسب سرو نیا تفایدد زا دعب

 + داب كرترب « نز تقح , ءزجمح
 ادص , دندمآ ناودناود اهیتسب

 لپ ,اهنک هنخ .نکامید یزوریپ
 و یئاواح



 یلاها را یرهوخ و ند 8
 تحار نامنراپ۲ ناهعا ثرویوبل
 یب یلدا هب و دکتر اردوخ
 میت .دنورپم یلاسور رکیپ وارد
 مچ نادنچ میمصا نیا - . . یاهعات
 یضاق بی هر هوش .تسیا یلایعا
 لاس یاه لاس تسا یکروپویل قفوم
 ی تسور طداس یگدن ز یاوه رد
 لب رهوش .دنکب یزروانک هتساوخیمو
 كاادس و رسا و هوریم نشور زور
 هکتسا دم نز هتبلا) هرخیم هتررم
 .(هربرابخ هتبدوبل نشود زور

 تسایضار رهشرد یگدنزرا نر
 راد _تسود مه ار شرهوف یلو
 :دیدجیعدن لب هارد راجانب:یب
 شیوخرهوخ رفسهداتمور رد ید

 فوم یضاق _سالعود_یاقآ
 تشا دف یکدوکنامز زا یکرویویل
 لیصحت رک یزروانک هند رد
 هب هرک رادار اروا شردپ اما .دنک
 سال ود.دوربدراوراهلولحمهدکتت اد
 یقوقح رتفد كرد اردوخ راکنیلوا
 چراق یتاقیاب یونکرد هکتلع نیا
 راک و تفک ۰ داد تسدزا ,تشاگیم
 یاه وژرآ لودج ربص رد هراونه
 .تسا هدوب سالعود

 ینابلخین اهجمود کنج رد دا
 زار تقاکو تک

 منی ساتشر

 دنچره سالود متاسخ و اآ
 .دنکیمشوع اردوخ نامتراپآرابکی
 یاوههکتسایلاج یبرد رهوش توچ
 راداجو دشاب هتشاد یفاک بافآ و اپ
 شی ردهرغالاب و ..دشابادص ورس مکو
 ار دوخ یوررآ زا یکدنا نامتراپآ
 > نکا ی ردوا : هنکیم هدروآرب

 «دوباگاوا» و «تربلآیدا > 8 رسیاه
 + وسچ , مدنو دزادرپیم یزروانک
 !دراکیم ینیمز بیسو ترذ » ایول

 رومآ ماجنا
 دونیم شو هداون اغ یگدنر ریم
 کار ینهیاقآ ییرج 1۶۰ هعرزموا
 رارسق ادصورس ینو جلد هرد گیرد
 ار نآ هتسافالب و ددنپم هنفرع
 نیمه مان «زبس یاهنیهزرس» . هرخیم
 هعررم هتفر رد, راوز عسو هعرزم

 تساهدايف نآزا ینه یاقآ ما
 یلاخ هئاخ ,هتخورف ار هلاخ طقوا
 نفارپ تب .رگید زیچچیه نودب ار
 لسی سو ندنکراکردنا تسد
 اهزیچو یراخپ ؛ یلوئتسد
 زیچنیمه درد دصقیو نیل . دوشیم
 سال وب هرابرد فازگتمیق اراه

 یو ای ۳ ی
 ۳ وادفوتیف اب اهرد . یلوتتسد ۵و

 هکدوشیم نیمز ریز نیا هجوتم یتقو

 اخ رکعب طق رویلا سالعود

 «زبسیاهنیمزرسدیلصا نا رگیزاب

 هچونمیتح.تسا باتفآ و نامسآ و رپ و
 لیاسو نتشادت .تفس اربل هکدوتیمت
 ناوج .«باوام .دنک یزپخآد اونی

 روی ادام هوس انا
 ساللوده نیا زا زا. دوخیم ادب
 نا بار ینتشاهتسود یاری
 اتش اب بر تا ایعهدروآ
 روقاروکد سلام دهیم رارف
 دنا را 4 ا دهاوغیمو هدروآ
 -یمالروپ وی اه راجات ردان و
 !زیلدآ زا دعب . ایم ازیاو هرز
 نیاز طق روقاروکددرم هک نمیام
 د .تسا دسلب ار یسن ایم یاهکیک
 دهاتلیقل یاب هک اهارجام رپ اس
 دیش
 نارگیزاب هنادت اس هرابرد و

 هسومار یتوبریو لایرسیآ

 زا ریشنوب زی ولت حاعتفا
 -یراق نویزیولت ۵

 اب آمعدنهزور هک اریشزک رم
 رد ۱۳۴۹ءام

 «توکا

 حر .تسا هتفای
 یاهتسقوونامتخاستاینأت
 یتفرتفد طسوت زکرمنیا ینق
 امام هکبش شرتک تقو
 ثاریا یلم ث زیولت
 ثوسادوک » و تانیئزتو هد
 لامزاسناصمختملسوت زیننآ
 .تسا منش یلمع

 لک ر م -یدافثویزیولت
 لاس هیت آ مداهجزود ار
 اد دوخیشیامزآ رک ۸
 تیلمفسدكنیاو .درکزاغآ
 تساهدون زا اددوخ

 و« كند » تاتفا
 کین اکدنزف

 رلادهداد تسدبتسد «ریساهلیمز
 : داهدیرفآ عیدبو بلاج

 سال زد یشقت .لاسیرس عیار
 .دنکم یزاتب تریلاما ار رویا
 نوبریولترد لاس تیب# كیدرآ یو
 تو ؛دروف ناجرلا «نزتنه» میق زی زی شیپ یدنچو سا هدرکر امت
 :تساهدوبامتیم یا زام

 ۳, دحفصرد هی
8 ۵ 



 أ یاهامنیس بشمآ همان رب ۱

 یتیسندلک
 نوئدا

 همنارف یامنیس زا كلرحت رپ یسیلپ رثا كي
 لابندب اد یچاشامت هنحص نیرخآ ات هک

 .دناشکیمد وخ

 ورتم
 وکسیننرفناس؛یرادربادص

 جهنم تا هه لواکهاد تباقتاژ دریسیالک اد ,ش و یصع» میق زا 3ینک سد دتمیزدرادس شعب. ولج شما و رم یارب
 زدلیفیت ورد ی

 سلم تموم اتوک لیف

 هدوتماپثول تشذگم» ینیی
 جزاماسومموصخمزیاوج

 امنیسدد شتیمها یارب : میاتفآ ء,
 زا یکی رد هک یبالقنا یارب و اب

 یزاسملسف یاهه

 اح رد کی درمآ یامنیس
 دصت هک ینادرگ راک

 یسرپ رمز آ. هنیسیول.



 هک لاج و كيمکر کا «نپورپ .دلوراه»ر«نیرعراوهویلبد» رایارب «نگربراکداد هب زلراچ » یتحب ییئد لاسدوینوی . تسا هدوک
 لوصم - «تک در زب یلاو» گگرب

 ورتم
 «یرببتووخ ای ارنآ یناوتیمن» ۰ ۰ تسا  «یکتیکیاوسورع+میزا«ینزان . ویدوتسا لوصسم «اغاب» ملی ارپاک كنارف ,  ینادرگ راک هدیرفآ « یتداکكم یلراج» مانب  ینالیل : «فینصت » كيزوم یکند یدادریملیق یارب «نساد
 ,یکوف . هنآ طاخب و تسا توافتم رضاح بایسآ ,«نوت راک »ءاتوک ملیف لاس یط سلجن آ سول رد هدش_هداد لوصحم«ددناسکلارتک زا:نموین نام ات ۱۸۹۵ زا اهنآ هیهت ورتم لوصحم - لقع . شیاصت یاهلیف لماش هوباج دردم یتیسوم كيزوم خیدات هک یئاهلیف ندزوآدرک _ وجمشلی,«یکنر» هاتوک ملیف (۱۰۳۷) مهد لاس .«دومیاریارجام» .دد شاددنژدا داک یارب < ترم زنوآ یراه , رعاخ نوسداد فلاد , زاتتوم یاهرنههزومهن اخملیف» هب وژاکنآ جسم لوصحم لاتشت یتنیا كيت لس
 هلیسوداب نیلوا یارب ا-یفید نو یبرت ۳ هملاطم هلیسوداب نیلوا یارب هک .دآ-ینژیدتا -هن ۹
 سپ نادادربملیفذا یسجم) . شخب-«تافوت» ؛ یرادربادص 7 و «بوخ نیمز» « دیآیم دیدپ یاهداتس» ورتم لوصحم هجنکشلوپ رشید زیلول « نزخیپردح : «نوترا» ءاتوتیاهلق یکسشد یدادریملیف یارب ۰ یاهدریود» هاتوک ملیف ۱ :«ییارویل» زا ؟نادگ .دناوه ۰ ویلبد» هب یزومآ یاهو تا ی ی ۰ تناک هداوناخ یصوصخ یتدنز ۳ هچید ) دم هشیپرتحا تن وما رایلوصحم-« ۱۹۳۸ ,« یاهدرپ كي » هاتوک ملیف ور« لو ۳ 9 - «ریلو یاهادخات»

 یاهلیف هیلکملاطمو یکدیسر لا  لشواس ویدوتسا ؛ یدادربادس ٩ ( ۲35 ی نژ هشیپرتخ ۶
 نیا اد هژیاج یاسر "یکنر  ساموت , شخب ریدم - نیودلک . "ییدقیوکاکیشرددیدارب سیلآ
 ۳ » « یلسا هژوس » شراگن نفیتسا ؛ دوکد یحارط (.درک هیسوت _دادربملیف نوتلام . یت سکوف لوصحم
 )۱٩۳۸( مهدزاب لاس هو مایلیو , نوسراک تربار «هدشمک قنا» ملیف یارب نوسوگ
 ۳۳ . «ییدق یوک اکیشرد» لاس ی سلجل] سوق رد هدش هداد بوترباد» نادرک اکكمک شیاب یاهمیف لماش هریاج ) -هدیآیم دیدپ یاهراتس» نملو ایسلکلوجم

 یمهرترسنپسا , درم هشيپرنه . یویدانس نیرتهب» شراکن لبمایگددنز , ملیف نیرتهب
 ورتم لوصحم - «نارسپ رهث» . «ییریلیدنمدون : < هدش هتشون الیز

 : (مودهجدو) دوم هشیپرنح یکدنز»گژ رهازگ دلار هزیاه . كفدرفلماک  یدادر بملیف
 لوصحم« یکااتنک» نان رتلاو «الوزلیما «بوخنیمز»

 یک وقف . «تنسگلم» ,سوصخمزیاوج سمره , قد ینادزگک
 سیوید تب ۰ نز هشیپرتع نیوکت دد شماودرپ كمک یارب  «تاحیرفت هناخ» قد یارباآپ
 رثداو لوصحم - «لبءزج» . لوسا هک ۰ یفامتیس یدمک نف «-  هسصعضم دد یمناخ» ملیفزا
 -۰ «مودشفن» ذ هشیپرع لوا زود لغم ذونه نآ یساما ءوا .۵ .رآ لوصحم

 ایا رب لی لاک :دوک دیحارط یمداکآ « تسا شزدا اپ و یلبع  کداک كمویل ؛ ینادرگراک
 لوصحم«دوهنیادیارجام» ملیف ءزبیاج اسنیس یاهرن و مولع . ایبملت لوصحم «قوخم تقیقح»

 رتداو , ییرفت داتسا نيا هب یسوسخم ۰ *هولفیم نیچ , ژاتنوم
 ایبملتلوصحم - یربب تدوخ اب یدمک مللایالع و میهف , قوذ دصکی,«نتمیقیسوم»كيزوم ار آ یناوت یمن :ملیف نی رتهب بسحاص هقبان و ناکراتس فتلک «دشک قفا» كيل واهنیج
 نتدد فزوج , یدادرسلیق ؛ درادیم میدقت . كيزوم شخب - رتخد كيو دوم

 راتفرهک درادتیمها ایملک یارب , هک یئاهبلیق هیهتب هدرک عورش
 یناکیرمآ نایوجتناد اب هک یگابتد مقانم حوشو دوم
 هک یزیچ , ًادبا ؛ تسا نتخ لیکشت ارتنآ زا یتمق دوویلاه

 دراد تیمها اه یناپمک یارب  الثم . دزادتایم رب , دهدیم  ودهدیم قیطت
 زاناناوج رازاب ثددوآ تسیب نکسمریشندوبیلوسم» ملیف نیا و هسکیم شدوخ ثآ زا ارنآ

 هقالع دروم هک یماهامت» قیرط -شیتجهب عجاد تسیملیف .«تسا . .دژاسیم ایت
 , تسا ناناوج ونایوجتناد تاضارتعا و اه قفاددیلا

 « ییآ زابرس» ملیف الثم .وجشنادیمقا هزتهک سیلی تنوشخ  ذاغآ فارحب ناو آ ص
 ۸بج0۷ زد ()هنامورزاسایتقا «  هایستددق » و ایرمآ نای و نیم تدم نارحب یلو دوشیم
 هک دیریگب رظن رد اد قو _دیئأتددوم اد (812عاع ۲0بعج) . - هیهت اریذ دنکیلم اد یرورش
 «یسما - وکووآ» یناهمکطسوت"  ینایمک طسوت ملیف نيا هداد زارق  نارحیذا یئاحد یارب ناکدننک
 هتخاس ( ۸0 ظاحهعع) -یم دوصتاش , هدش هیهت اییملک راکچ هک دن ریکیم میمصت هرخالاب
 كي ندرکرامو رات ناتساد .هدت یایحاکشناد هلشم هک دینک  .دسدیمنایایبنارحیتقوتآ وند

 مدعكي طسوت ارتسوپخرس هلیق ؛ددادتیمها یئاپمکیارب طیرمآ تسیتدمدوویل اعهک تساجنیابلاج

 لومحم - «شیمواگ دنانیدرف >
 وا .۵ .دآ ,ینزیدتلاد

 «یاهدرب كيد هاتوک یاهملیق
 - ناددام ندنام هدنز رطاخب
 :ورتم لوصحم

 :«یاهدربود» ءانوکیاهملیف
 لوصحم - « لالقتسا هیمالعا

 .یتداو
 هبناخو یوباک» :یدادرب ادص

 لثوماسویدوتسا یدادربادصشخب
 ساموت ,شخب سیئر - نیودلک
 ,نوتلوم

 .ولیبد : «یابقا» شراگن
 - سیلول لیمس «ماکس بیل . ی
 - * ثوبل امکیپ » لبیا داد نای
 «یسیلکنا »ورتملوصحم

 ۱ « یلسا ءژوس » شراکن
 نیفیرسگ رونیلا , یراش رود
 «نارسی رهث»

 یویرانس نیرتهب «شداگن»
 ؛ اشرانرب جرچ» :هدش هتشوش
 «نویلانکیی»

 درادهمادا

 | ۰ دنکیم فیت یئاکیرمآ زابرس
 داتشک ر وآ دایدن اوتیم هک یراتشک
 « یماگنوس » هدکهد یبمجتسد
 , دشاب مانتیورد (5ههو 1۱)
 یاد تسودیلصرهاظددتسایملیف
 | هدش هیهن یناپمک طسوت عقاو رد
 .تسا مانتیو روشانج دادقرط هک

 ون نا هکی ندرگ کد
 یاهمآد اب هنزابماداهلف
 كي هک هیتسع یدنمتفارشو علطم
 تقادص اب اد یلاع «مت» نینچ

 دراد همادا



 ۳۹ ۱[ أ : امنیس بشما همانرپ ۱

 ادرک راک تک 4
 یاهنادرک راک تکیه رف یتبسوب دار

 دد زیگنا تریح یتقرس س «یفیفیر» رد گرزب یتقرس

 (تسیدانس ؛ نادرکراک) یت رهالف تربار رآ هلن رهط ۵ رتزیکاداجیح ینقرس فای ۱۰:۵ یی

 ظاهر مطب رد اد یچاشامت سقن هک لاس یسلپ ملیف نیرت بااجرد اهنآزا
 1 دنا هنیس

 فن و یچددمم - ( ۱۸۴ ) ایفا - نیت وم دورپا: دنوسم ات
 عدرش۱۹۱۲ زا - یرادربهئقت تاسوموتع یسانخنیمز هسددم لیصحت|غراف)
 ۳ قداهرب هت و یکشخ یفات۱ یاهراک هنیمز رد یروت امآ یاهبلیف نتخاب

 شا مه : تیرانس - ۱۹۲۹ ال ۱۹۳۰ زا ناتلگتا رد یزاسایف

 یلاعف وات : هدنعرثآ - 1۹۳۱ زا دنتم لیوط یاهمی - دراد هیقاو
 یدالد راهچ و رب زج - (۱4۳۴) رگهزوک كي ناتساد - (۱۳۱۲۳)

 شم < ۱۹۲۸)) بونچ یاهای رد دیفس یاههاس - (۱۹۲۶) ان اوم - ( ۱۳ ۵)

 ان طرپ (۱۹۳۹ ادوبمهلیو شیردیرف یرکمهاب )وبا («لبود» نادرکرا
 شرمپ - (18۴۳) نارآ لا یدرم - 1٩۳۲( - نوسهپ رک : یراکهاب ) شعنص
 اب زبلول ناتساد-(۱۹۴۲) نیم - (۱۹۳۷ - ادزوک ناملوز یراکمه اب) تالیف

 < اکیرمآ تومرو رد ۱۹۵۱ لاسدد یفوتم - (۱۹۴۸)

 (هدننک هیهت - نوتداک یاهملیف ؛ نادرگراک) رشیلف یوبد

 [16زهد ۶
 عدرش - رشوگ هاگششاد تالبصحت - یالوچ ۱۲ - كروپ وین دلوعم

 دقاهملیف هد هیت و نون راک اهتیسخخ جارل ماقم ۵ 1۹۳۶ رد امید رک
 حوله لاس نوت راک - هدنکیهت 2 «ویدوتسا یزاب5 یارب - روصم نوتراک

 .تیصخشقل اخ- نادنز ردوک وکاب - تاود زا هدش هتخی درهوج : نون راک یاه

 دوتا یاهلیف هراس -هریش یو دومی - بوق یشرپ بوت تب ینولر
 ٍسیلد و تسرپرش - 16۴۳ رد دوریم رهش هب کوب یاقآ - رویلاخ یاههتس

 امت ادک نولداک یاهملیف ویدوتسا
 (هدننکهیهت » تسیدانم , نادرگ راک) رشیلف دداچب ر

۱ 
 1۹م ابرار و« نیلکورپ : دل وتم  رشیل وا. هراچیر

 ۴ ده هاب - ابو نی ورب هاگاد تالضعت -رشلف یعاب رپ
 زرد دهد هیت مقم رد رتتتهب دورو - كروپویث كتامارد یاه رتخ

 وگو ینامک هب دورو - ران نادرحراک «رقات ک تلف وند ۶ وب
 ۱۳۰ تم یاهملیقو هاتوتیاهلیق دن - و0۲۲ رد زرجعپ ربا

 ین كمك( یرصنجدد) رم تا نا : (هدن هو ترانس و
 دنچرد) اهبوکزاد تن زاب : مقرون وم کرم یارب یحرظ + عن
 ولیف ۷ ( ۱۹۴۶ ) زا یثادرگراک عورش « روبی رد یزاس هلیق ٩۵9۲ رد
 ج فاحم(۱۹۳۸) هویت تنیآ یب - وجقا 2 یدمیآیلیق - یفع یوم
 باخت ار هدنخ نم - (۱۹۳۸) را یصخش
 خاح - (۱۹۵۱) درز لیلا تفرس <( ۱۹۵۰ ] ماد سا (6ع.) تک
 گنسرفرا زه تسیب - (۱۹۵۳) نالیم - (۱۹۵۳) شوخ نارود - (۱۹۵۳) كي راب

 باثرد یرتخد - (۱8۵۵ ) بوشآ رپ هبنش - (۱5۵۴) انرآ (۱4۵۴) ایرد ریز

 اهکنیکی او( ۱۹۵۷) جا دنیجلیب - (۱۹۵۶) دیدن اب - (۱۹۵۶) زمرق لبخم

 -(۱۹۶۰) هنیئ آرد قاب - (۱۹۵4) رابجا - (1۹2۸) هیت راه نیا - (۱۹ع۸)

 ال درنکد - (۱۹0۶) زین !تفگشرفس (۱۹۶۲) ساباراب (16۶۱) تحروب دام
 نو مارو + اروت -(۱698)ازاوخهج - (10ور) نوتسوب لتاق - (۱6ع»)
 ٍیگنج یاه سن کس هک وک اساکوف یجنیکو [دوسامویتوت یرالهاب - (۱۹/ه)

 - هلقاناق» - كيردرف ناب ای داعش هناخ - (دن هرکی ادرگراک ار نیا

 1 تر

 دنکیم میدقت تنومآراپ یناپمک

 یا تنچ ۰ نوشباب یدراودا
 ی

۸ 



 (نادرگداک) یدولق ترباد
 ۳لمءموب , 130

 : تالیصت - (۱۹۰۰ ] ربماتبس ۱۴ رد هنارف « ییراپ : هوم
 تنوماکءهنارف یزاسلیف ویدوتسا رج راک اسب هورو - هنارف ءسیلوس
 1۹۳٩ اینک یتیم .دورو - 1۹۳۱ کی رمآ هب تیزع - هناپ ویدوتسا و
 وب دوتسارد نادر دا" 14۴ا - در رتشا نوف فوج نادرگرانابسآ
 ملیف نیتخت نادرکراک -هرجثو لاسروی وب ویدوتسا رد نادرراک - ین
 قلا یاهلق نادرگراک - ویدوتسا «اما» رد راک - توماراپ یق بک ق
 :مدوق ماقم رد رثآ - عیرمآ 4 هرایود تجارم - هنارف رد ناوارق
 (۱6۴9)ینشکتارف :ملیف تب رانس نآ كينکت و امشیس هراب رد یل اه تک هدنسب ون
 :زورماب وا هدنع یاهملیق تدوب بودنت - (۱وج+) یو _هبذزور
 ۱۹۳, ارفرد) تای هر ی اس جیره اب - ۱0۳۸) اهر
 هچوک تایانج - ( 1۹۳۱ - هرگلآ رام یراته اب :هنارف رد) هاسو دی
 ردمیم یاهملیق (وپنلآراعدا تاتساد ساسارب - هسنارق رد -۱۹۳۲)هناخل اغ
 هرابودارام وقت این آهب - (۱8۳۳) اب رد دابش - (۱۹۳۳) لابرپما له رمآ
 نفرانسا - (۱۱۹۳۴ ) ارحم كهآ - (دادید دماب) - (۱۱۲۴) تک تالالم
 تسا نم نابلخ كم | دخ) (۱۹۳9) رتشتاک (۱۹۳۵) یوت هژور - (۱۹۳۴)
 (18۳۷) شکارع هاعرارق - یتارععتسم كنه (۱۹۳۶) رطخ تمالع - (۱۹۳۶)
 اه زابرامق ناطس - (۱۹۳۷ ) هراول وب دوویل اه - (۱۹۳۷) مخو چپ رپ هاد

 یتادرگراک هب ) هدورو وبم - (۱8۴۰) تتقتا جنپ اب یرون اج - (۱8۳۷)
 دیلپ_یاهلاس - (10۴۷ - تفاد ار راتسد تس یرولف هک : نیل اچ یلراچ
 ملیف ۴۰ نادرکراک دو یتوب بول یاهتیل اف (۱68۱) منچ تب یناج (۱۹۵۰)
 تکرش اب ) نم یصوصخ ناتساد -تاغامن ها هرتس راهچ : ینویویولت
 تاب رول تگرشاب)اقرول هب همان ۳٩ ۱96۲ ۷ ۱۹۵۳۰ (وجنم فودآ
 نوبل زد راک - 156۴ ال ۱6۵۴ لا ینویریولل لایرس تاثام باس و
 درک راک خوب بول ادراک نی رب هزیاج دن رب ۱۹۵۲ رد - 305
 ها هراتس راهچ - دن یبید - ناکام ها س پز ول همان امن ۲۵
 پر اخند یراتهاب هدعتمیاهبق نادرکراک - ۱6۵ ان ۱6۵۴زا نارگن اب

 - درک فل ماگته - (18۵۶ رد) هراتسراهچ - اندی رم < نادرکراک هفاضاب
 - < نمیاد نیج» یرقاثق تاشیامت .- نلاک فروج موش»  یرگناز رلات
 دمریغو یسازگت الوکلا بوخ یاهلاس - ارت نیس كئارف تاپ ابن -نرت ناو
 هدرک ارچا نویی ولترد ۱۹۷ ال هک یلاههمارب و نوبربولت میم اهلی
 کر اه" زا - ءدنکیم می داچیه در7۰ یاه امت ! نام
 تاثم س ماه رام تاپ بن «نوسلآنوج» .تاغامن.كیول سا اراپاپ
 یاهملیقیرس -ناراکهبت :یاهیلیف یرس - نیش لکی ام تانپ امن بج رطش یزاب
 نایت د) (مدهدبیس یدیلسو یهایسنب ام) شیمو لر تعاس - یئوپربولل
 همی و ۱۳۳۸ لاس رد یلم نوب رپ ولت زا «خزرب» ناونع تحل ملیف یرس نیا
 رس - (هدرک ین ادرگ رک ار اهنمسق رتکا یرولفو دنیم هداد نان ۱۳۳۹ لوا
 - سواهگنیتسو س یتشهب یاه ارجام س كئوک كن وه : ینوپ رولت یاهملیف
 .تافپ ان س رتسآدرف وکلا : لایرس یاهملیف - یکیرتکلا لارثژ - ولیس ید
 + میدم نم هارپ -- لواپكید :یرت ات

 (نادرگ داک ؛تسیدانس ؛دونک [) سب دوف نابارب
 وععم ظوفم

 زد را رد یزاپ - ۱٩۳۶ یالومج ۲۲ - ندا هروفتسا دلوتم
 قانا :یل نیس یاهمیفرد یزاب 10۴۲ ندا رد) زبس یاهدن : هان نت
 - رهخ رساترسرد : هشیپرته ماقم رد یدعب یاهملیف -(۱۹۳۸) كجوکیبتع
 مچ اب ردیطایق - ندارد هایم - ریز دلاهورپ یاقآ ت.ییوچ سا
 زاضحا یسرپ لاسب .- (نویلیم كاي ابیدرم) ید وب نویلیمكی سانکسا ترپدقت
 2 تست یقاوج - یفاضا زور - یطومار - ستیلوک ناتساد تانک یم
 نیلن هدرک تسوب نا امرهق : (تس رانس) بمود سامرت راوک .لاسسآ ردیکشوم
 و تیرالس) هایسرداچ هتیپرته (ررفزوخ تک خب ایرد یبطابش + نارهآرد]
 کرم وملاشرابشنم - نتشوا هج : (یرنه)سرار سا اخ > ها رهو
 زی اج هد رب) سرت نوبب + ینویرپولت همانتیابث - كينا کش تمدوب
 رت اقا نت امرهق س هداج - تبهوسم  هوب نامرهل كي ی اج - (یوشارف
 ژرابیر 2 یراکنهاسب یزاسلیف تکرشلبتت - دیک > ملفیرته و
 نادر سییتبتخ کس + (تیراتسو هدنن ایت كم )س ۹۵ ردوزاب يلآ
 س مهم یاهبلیف س اهنلنتجدن اب : (هلیپ رتهو تسیراتس) تی افیلیل یاههشیق
 - (14۶1) هاصرد یدرم - دننکیزاسب .دناوتیم رود طقق : (تیرانس]
 نادرگراک تی رانس س(۱۹۶۲) ناب اوخم ارداب یادصتوساب :(تادرفزاک)
 یاهیگتسج :(ملیفرد یزاب )4۱۹۶۴ عالگقاطا : نارهت رد) 1. لکتب یقاطا
 راتحا :(تسیراتس) رحمت ءاگتیا س (ین انا یاهسوه:ناریترو) یرتب
 -اهشوم یاس ۶ (نادو را و مس رانس) -یقراب ریظتزادب تارد جور
 > طوقس : (نادرگ راک و تیرانس, - یضوع هبعج : (نادرگ راک و تب رانس)

 2 ییعیشح هام س ویاتزا یاقاوید : (هشپرتهو نادرطراکو ت

"۹: 

 ابورا- لاسروینوآ
 ناربا-ایسآ یمایم
 امار وناپ-كيفيساپ
 ول راک تنوم- انیاس

 اناولیس-نوفسیت
 اراتسآ - تابث رام

 کجشآ هامس .نددلارخف
 قسم



 بوتجهب . هودنا ژادنکآ  ریذپانبانتجا ریدقتكي اب . ههداتسیاشرانک هکتار فا
 اما , دنکیم دارق هنآرق ربدوالع .تسا هدش وربود  هتفرگ از یتیوژاب تعرس هب

 بیقعت داکدد نوتلپان یلو ا تامو ,یأیو یدیموتلامک رددمب . یزامیب ریاسیبلقیتحارات  یودربیو طوقسن
 هدارفهکدپاییمرد یخلتهب  دوع زیت یو كيتيدوتب .دوشیمنیمز هک خولپ نایرکشل
 .یگهداچ دناوتیمن رکید داچانوانیاربا رضاحنوعلپ اتنیل اب او یو نوشلپات هک-«یت» هددوختکشو .هجیساسس
 دامشیبیاهدددزآ كيچيه ۰ یو هیرصکد .دنزاسیم " ءایس اب هلباقم دومآم 0
 -وژدآیمامتهک وا,دشابیو  شسامت بیترت نیدبو دوش یارب هکدنکیم داهتشیپ --  تسا هتخاس نوتکتیلو یو دزرویم لملعت دنتسخ

 ؛دنیبیمهتفد دابربادشیاه .دوشیم عطق شنایهاپس اب یتحاران زا تدش صالخ ماظن هداوسنا هتسد نیلوا هکدهدیم هذاجا «رخولپا
 یتشکكي نتیپاکهب اددوخ  رتدوزهچره یتسیاب ,یبلق اتاد دوخ یهدنامرف تحت  یتیاه وریث ؛دمع تسق

 ونک م. میس یسیلکفا ندیسرو هک دزبیژوریپكي  ردو هتفگاگرت اد ههبج هب هطقن نیرتكید در

 نیرغآ اب او ناطلسهداتتفارپ تاودعهب  ادص درسیبد مادآیتاکم , دناریم شیپهب اهییلکنا زا نینچیه نوللپان
 : تسا هتفر شیپ «ایورا اماهدنادریپ تحارتسا هب اب البق هکاهیسیلکنا اما ساحیزوریپنیتسن نیا
 قومبتثک زاب اب ماجنارس  شاهرهچهکیلاحددنولپان عضومیفاکتقدو یرایشوه هکنایچنآ ,دوخ تیدها ابو
 .دوشیهداتسرف «نلهتنس»  لاترام یمورپ نایهاپس  .تسا هتخورقارب نانچبح  لاتدام هاپسهب دناهفرک و دنکیمنیریگهرهب دیاب

 ۲ دوخ ادم

 اتسوت و دبتس دوطارپما  -یم تخم یتکش داچد  هفرگتمد رد اد هنارق - مهدد هب قفوم یناسآهب و یکسان اتیوتهاگنآو دوش  تیاپاتب نوکیا ؛نمشد/هجتیوقت ورخناب ۰ مچرنپ وایسب تحو هب " هدرکهافخ فرطرهژآ «یف " کاعخ نیمژات هک یموپص
 له دو مپ یتدم « دشاب .دوشیم درخ . .دننکیمادق ار ناشناجنم  ندینشژا هک نولپان درک لابندواکردنوعلپات اکراتسغوسب دوخ تلم_ بید نیرخآ نیدولپ . یطاخبهتداد نم نایهاپس ۰ - دنوشیم  ییخأت دزوآرد .تکرح اتسیپ تساوخیم هکییلط  ماج بیترت نیدب د دوش هکیتقو» , دنکیم دایرفو  اهیوضارفیافددسنتسکش هپ ,ولج یوم هب ار دوخ
 ۳ تسکشزا سی ؛نوشلی ان ههبج مناوتیم روطچ نم تدش هب تسکش زیاربخ لوک ومو شاهلمح همادا و
 درفاهج زا مشچ هریزجر نئوز محدجح) ولرتاو خلت  یاهتوگدد و مک كرت اد" تسا هدشیصعو هتقشآرب  هدیپس هب مود هلمح درک
 . ددنبیم و ینیرم ,( ۱۸۱۵ لاس . «؟منکتحارتما مادآ, هلیح كي داجد ناهکان تيداتتداهش هب ,دمبذود مد
 مان و هتسکش یبلق اب ؛ هتخ نویلپان:لاحرهپ اما نیس دم سس ش  هکدوب یهابتش| نیرتک رزب

 ) تنرت ناج (هیقب) هلجزا یقرازح| (هت)زبس یاهنیمژرس
 و ملیف ناکدنک هیهت | دیحدیم تیقاو ریغ كي هچب هب
 یلاحرد اد ملیف نیا دادربملیف ؛ رضاح ریوصت هب هک یهچبرح سپ نیا دا نوچ

 « درشیگب (تیداکسا نادد تدوم زا يژولک كي تکیعیمس هک | یم سرچ عونم دو تملع هب | بز هر رب ین وزير 0 دا یتیلع 1 بس ۳ رطاخب تربلآ , تسا هدر اب زی
 دو *ونیدداکساناد» یارب تسا یتادوئس» یادا لاحرد تنرت ثاج | هدنام هریاد قآ رد شلف هک دنیب | (بیروگیرعو نروپیه یردا تعرف

 ردپ شن . رگیژاب هک دوشیم هدید لوکین سکلآ زین قاطا ٌذشوگ | . , هک داد خساپ «ولناوریش» و . تسا هدش زاکساهزیاج هد رب

 نانپاک » + «تواهاس ه

 ی یم رکف نیا اب | «ونیدراکسا» اش فرح نیا اب ی وب زب ول رب نی دنچرد یو
 اند عش یاب کمان دیاب منع |[ کدیدوسا» ۷۹۰ غافل و هلمجم
 بقب) زبدوق نابا رپ نایجردو تیقاو رد هین# . دنازوس | قم «تد3۵ یوش» «كي هرامه
 یی ف ِ راد

 رقم مارد تی ملبق نیا. داد مات , یکیددایکیاد هتک هیتو | و تیفاو نیا نفرج ره وین | ۵ ادم خش هب دا
 یحاونزایکیدد ربخا نآ یرادرملیقو تسا يقتع ةدهد ناکت و | یوسذیاوریششا ودآ نفاق | شریک نیرو سه
 .تفرگنایاپ ناعسلکنا | رته.تنآ ندیرفآ زابو نآ یب دد | تسارابیلوا نیا و هدرکرا امیمو
 هک زادربیم نوگشتآ و بیجع یقشع نایب هب ملیق ناتساد دوجوباررل ایا هکتسا ینهذ تافق | ینویزیولتلایرس رهتربل آیدا اب هک
 ۱ .دزاسیم دولمش اد لولعمو ثاوج درمو نژ حوزکی یاهبلق [ کت مع مس ین 2* تنهام | ۰ .دوشیمرهاظ «زبس یاهنیهزرم»

 2رچیلدنسكيزب هتسشن اردوخ سع یمامت هندوبجم » ریدقت سبچ | یرادبنمفره .ون دمو :نابنیاب | ی سا فو 1 ۳ ی یته هک ییهدودحم رد دی وگی» :منک !رسفآ مارسلاب
 81 و دیس خاوطم ةق شوماخ و مادآ هاگشیامآ تلیرد مراد | وز یاع ته دیسر هناوخ ۳ 4
 یفاتتسا و بیرغ یطیارف یفاتد هام یذ هک تسا نیچ | ۰ قوشاحرتهشراخرعاک یهدودحم | اپ رایب یوبزی وله زرد(
 تنان» طسوت بیتت هب , لولعمدرم و نزنیا یاهشقت . دریگیم رارق | ذج را .دیوگبم ملیف هجنآ تسانیا | .هماترب «یرتوانیجوش» رد اهلاس وا
 ریوصتدد . دندش یژاب لوادکام ملوکلام و (نبدوف یمع) «نموب | دییجر سیتلراغ ترش تیمی رب | ی ی هام اه
 .دوشیمهدید . ودتیا تیادح نیح ,یروف تمیگدز راغ ودرتب هک میدهدیم | هدرکی رگی زابنویزپ ولت یاهلایرس و

 هک دش لاوس «یلاقتمو زا . تسا
 . دوشیم بوحم یئارتفت نینچ رب متشآد رتنرد مرکف ندرکهدایپ .. هب الویهیاقآ» ملیف رد امش ایآ | ۵ هک یلددادوضتا منا

 هبحاصمنیا تمسق نیرخآ و + مین هوس لوئاد کند زا ترفت لیف | "تیک مت رم همش
 یئابلاتیا زاسلیف « ینوئلویلو دوظنم :هکدش هداد هداشا - « یلاقتم » و "یا هتشاد هجوت .ددامشتت لایرس نیا رد ۳

 لایق داد هی ایا فیشوج نا تنی ٍ. تسا یکق داد تای | عید قم سن
 نایاپ هسلج ,«ناکدوکیاربیزام  باوج دد «ولتاوریش » و اما . هت تروص نآهب هجوت - -  | ددوبلاهایندب اپ هزات+ رودزم ناوج
 . تفرگ  یوچ ۳ .تفکن یتچ . ,تسام داتسا مان رد هورس لولار | شیامن اب لایرس نیا ردو هتشاذع
 «پاهش .ش.م» :زا شرازگ ۳  ؟رسحو بیرغ و پیجع رم. کاقآ ه قلعتم اه کف نیا شينعت .تسا حرطم كیتعت هام | بلاج تار چرا
 رصحنعو تبث هورس لولار .. یعسم .تبث هورسلوئار زا سابق | زاغآ اردوخرک یلاتسور ناوج كف
 "۰ "قو لک زا یتخب هورس یاقآ دوخ .. یاربکار یکینعت نیرته هکماهدرح .تسا هدرک



 0۰۰و تب

 :یدومع
 ۰ «میداد هژور» زا الرابراپ» یلصا شقترگیزاب -۱
 و «مهزا ادج یاسه زیم» یاهمیف یمیلگتا روهشم دوتکآ -۲
 «ینروص كگنلپ»

 «فدهبتسدد» و «ثیبخ درم هدزادد» ملیفیلصا شقترگیژاب -۳
 و «نکسیرد زود حنپو هاجنپ» یاهملیف مانشوخ نادرگ راک -۴
 » «نایاپیب غورف»
 «نیترامید»و «نیوناج» تکرشاب «زکاه دراواه» زا یملیق -۵
 «سوهمانب یسوب وئادو «هنفرداب رب» یاهملیف روهشم هداتس -۶
 «هحل نیرخآ» و «ناوج نارسه» یاهملیف هداتس -۷
 و ناتسبرع سنرال : یاوک هناخدور لپ» یاهملیف نادرگ راک -۸
 وگاویژ رتکد

 رای رهشتنیژ .حارط « ملحتم » شقن رگیزاب ٩-

 ءیگتر» - هدش كل و رتم ككلم
 ذوویلاتا - نونورب زلراچ

 هرابش تاقباس لح
۷۳۵ 

 نیتدامنید_۱:لودج

 (زاریش)یدمحرایدتسا
 (یدام) نایرقاب ورهم

 کده هحلص تفایرد تاک هدر « نارهاد رب

 .هرامشزا <دتته هلجم ههامود
 دهاوخ لاسرا ناشنهج هدنبآ

 هقبام رد و دیربب مان ملیف
 . دینکتکرش



 دیما لامج : زا ملبف داقتنا : یاحب

 ناک دوک یاهملیفیللملا نیب لا ویتسف نیمجنب رب یئاهف رح
 :هض رتعم

 یدازکب « هتشذک ذود هد دع تاریا دد امنیس مهم همقاو
 تیمعا هسچ رکا و دوب ناتدوک یاهملیف یللملانیب لاویتف نیمجنپ

 فرحیاج اذهمم , دوبن رایب شزرا دوخرد و هتشذگ نوچ ,لاویتسف
 نسیایسدرب و هدیژکرب داثآ هب ًاتتتا هرامش نيا دد و دراد هجوت و

 زا یاهمان » هک میهدپ اد حیشوت نيا البف و . ميژادرپیم لاویتف
 لواراب دو شرادید هچرگ » تسا یبوخ ملیف , نتسویهناج «نیلمرک
 یشعژوا یلو . دعآ دیدپ محازم و هجوتیپ نارکاشامت یداوجمه رد

 ام و دداد اد یدعب یاهدادید شزدا ملیف , تشاد هدیشوپ دوتیمت ار
 یاهدادید هک یتآهتفعهب میداذکیم ملیف نیا هداب دد ار ناسیاهقرح
 دشاب هدش هددوآرب , یثا ذا دوظنم

 !دب لاویتسف
 داودیما و دش عورش بوخ هچرگا ناکدوک لاوبتسف نیمجنپ

 مهب لاوتف یمیبط و مادآ لاور یدوزب یلد ؛ دیسریم
 دیوربآ عقاولایف هکدش عورش نکدرخ باصعا داثآ شیامتو

 شاهدمعءاتک ام هدیقب هک داد دابیادلاویتف نیا هلاسنیدنچ تیئیح
 باختن اادشیات ۶۵ ,ملیفدنج مثادیمث نیب دد هک تسا باختن |هنیمک هدهمب

 لوقبو :ملیف یارسب تسا هلیسو «هچب»اهنآ مراهچ هسد هک تسا هدرک
 ۱ اههچب هدایدد هن هدش هتخاس اههچب تک رش اب ملیف «دوپیر»

 ءوالعمه یروژ یادس یتح هک دوب پسانمان باغتنا ردقنآ و
 نیا ناوسپ «ایناپسا» هدننک تک شهلیفهب امیمجو ,دمآ ردبنا رگ اشامتب
 ودندومن شارتعا :هدرکن هجوت باختنا هتیمک و درادیسایس هبنچ هک
 یدوژ یاضعا ژا یکی یافعتسا هلیسو ,دبیناریا ملیف كي تکرشاب
 هناپای لاویتف هچرگ و ,دشمخ یعونب درومودرهرد هلثاغدمب هک دش

 یاهشزرا دیدرگ لا ویتسف نیمجتب شژرا مدعرکتم ناوتیمن یلو تقای
 هدنیآ لاسدیاپ ,شودجم نوروآ فک هبیارب لاویتسف هک یاهفدتدزا
 .دشوکی نادنجود

 كيادیناریا یاهملیفهب «هدننک تکرش ملیف ۶۵| املاحرهب
 تسد ناتشگنا دادمت زا هک زین لاویتف بوخ داثآ ایدادمتهبراج
 ثحب یاج اهنآ زا یخرب هک دنچ یه بیحدیم هداشا دنک یمن ٌواجت
 تکی شلیفنیرت ابیزهک «هدکهوهپت واههاب ود ,اهشوم»لتمدرادیحورشم
 .دوب لاویتقرد هدننک

 اریا ؛ناریا

 )تاکدوک هنیمذ دد یناریا ملیف دتیآیب هکنیا , تسبوخ رکف
 هنیمزردپه یتیمها و دابتعا ,لاویتف لیکشت راوج رد أت دننک تسرد
 دناوتبهکی ئاناوت تسدو هدنزام رکق یلو ...... دوش پلک یژاسلیف
 دوجو و هتشادن دوجو هنافساتع , دشاب یاهدناس هدیا نیشچ ریهاد
 محامتش (ایوک) هعانراک یارب « نيب نیا دد طسوتم ملیق ود یکی
 رگا یلو تسین دب دایذ , تاناوجوت و ناکدوک یرکف شرورپ توناک
 دهاوخ ناکدوک یامنیس غارس یتشوترس نامه , دوش تعانق دح نياهب
 یامتیسرب ( بوخ یامتیس ناونمب ) كينکت تفرشیپ اب هک ,دمآ
 لا زاک میحدب هجوت الی ۰ اهلغهبميذادرپب .... تشذک یراجت
 «رتهوگنهرف و یئامتیم کرم » اد «تولق » و «دوح لدرا » نیب

 تسا هدرک هیهت
 هک «یلاقتمدیشرق ۰ نادرکراک و هدنیوت - :مافت عوس

 تساد یاهبیرغ و سوت ام ات یتاقت یصتعم یلیخ دوطب
 « نادرگراک - رومدنونسلاوبا » هدنیوت :دوسحلدرا

 . تشاد یدپ ًاماوت یتخادرپ وعوضوم هک « هیدمحارایدنفسا
 هوکشم ؛نارکی اب - یئانیسورسخ » هدنسون و نادرک ات ۶ -.تولف
 ,دوبلاویتف ملیف نیرت اعدهرپو نیرتلاج نیا - «یرفمج ,عیطم

 :دیخسمیتشادرب تخادرب وتشادیاهرتسمرکقاناتساد
 ناتسود و دناهدیمهفن اد شلیف تلم هک تنا دقتمم نادرک راک یلو
 یاربو دننزبباچ یروشورب ملیفیارب هک داهتشیپ نیارب زبت هدنزاس
 ؛دناهتخاس «ینیلف» و «ینوینوتنآ هارلیف هکر اکنا - حیضوت

 «یلاقتم دیشرف ۰ لادرک اک و هدنسیون ,شاقت»ال ویهیاقآ
 یاراپ اد رگاشاعتو دراد یئامئو كند هک تسا یئاریا ملیف نیلوا
 «هورسلولاد» یثأت تحت املسم ملیف هدنژاس .تسیت هتشذک لعم ضارتعا
 شاقت لیتسا نامه ,تسا نادرگداک نیا «كند زا ترفل :صوصتیو
 .لئاسد نامه یتحو

 -«نایداسادغابكيپارآ ,نادرگ راک وهدنسیون - یئاقت هداتفرگ
 - دریگ من لکش ییوعب تخادرم يلو تیز رکف

 ,نارکیزای-ینالصا اضردمحم « تادرک اکو هدنسیون > هدبدپ
 " ...گحفمو لیوط , رادشک-«یمجرپ:یربهرنیرسش «یزابهش گنشوه
 افآ نیا دبال ) تفگملیف الثم نیا فارطا دد دوتیم هک یئاهنیچ اهنت
 اقآ نآ كيس هپ هک. ميديمهفن اعو دوب لکشم ملیف هک تفگدهاوخ مع

 (۱ افآ لابرق , «دنسرخ» یلوقبهکدنن زبباچ دوشوربتسا مال
 یابع « ادرگزاک - یمتسد ایکیقت « هدنیون » هچوک و نان

 لیوط « هچوک و نان » هچرگا ؛ « یمشاه شر , رکیژاب - یمتسر ایک
 هدادشیامت یثاریا یاهملیف نب یلد « تسا رادشک یمک نایب و دیامنیم
 . دوب س هتف هی ور,هدش

 -« ایر اسادغاب كيپ آنا درگ راکودتسیون ین هاب هن زو
 : دن امیمادتبا نامه دو یلودنکیمهخیپارزنطبلیف

 + رگیذاب - یلاضیبمارهب » نادرک راک وهدنیون» ولیبیسومع
 یاهتشون و مداد تدادا هدنسیوت «یلاضیب» هب نم - « یمارهب قداص
 :..ییخرک امنیسكي ناونعب ادشتخادرپیل و مدنسپیم ملیقنیارد مهار

 ینالوط « رثأت تحت دنچرهو تسا لوا را دنیوکیم اههچب
 اب وخراک کنی ینعی ,ددا دن اهژایتما نوچو .رادشکمهیمک

 هک شابهععادرطاخب |ذهس.میرادیرظن ینچ مهام دح نیارد
 . درک ملیف دشيم شهب یلیخ اد بوخ رکف نیا

 ...لاویتسف بوخ یاه ملیفو
 .-ینیناجوینویل « نانادرگ راک -یئ ایل اتیا -یتافن»-یمیل وس

 .تکرش هاتوک ملیف نیرتهب یوق لامتحاب نیا - «ینویلولل هدسیو
 ریگم تجاهکنرو یشاقن .تسا تسدکی و ناور .تسا لاویتسف رد هدنک |

 .دوخیم ظقح یتسدکیو یتاود نیا شیامت تدم همهرد و باتج و
 یلیارو«نادرگ رک هدنبون» هدکهد هیت و اهشوم ءاههابور ۱
 زالب « سارکنای « اموت كنارف ۰ نارکیزاب - اووکسیساماوو

 تک شلیوطمیفنرترب زیننیاو -«یکاولکچ لوصحم.ادوکی
 و -یامننارذگ هکر وطنآ , هناکدوکیاضفو ابیز ...لاویتف رد هدتنک
 ,دنکیمتجامس تهذرد هرطاخ تروصبهاگیب و هاگنونک | هک تاچتآ|

" 



 6و اد هچب لخ دی هدئوم لوسم دتامح امم «یگیا
 - یور ملیق , تسا گدزب یاه مدآ رود نادرکر اقا و

 ال اشزامالسوکل ؛ ثادرک
 !ریک ی اههظجل

 نبی وتهک- رکفدودح رد اهن ملیف
 . تسبوخ (اهگد زب

 .یلاعوبتس تکرش تاراتتا زا

 امنیس هداتس

 امتیس هداتس ناعدنسیوت یاروش

 ینسحم دیجع یاقآ
 ۰ ميئوگی میل نا .رتحم یسمهو امشب ار هددا)

 امنیس هداتس ناعدتسب و یادوش رکیملتسم اداهفرح
 » تارکیزاب - دوسگ لبیک « نادرکرات» -ییفزوژووخ وه

۷۳ 



 وگخساپ
 :روپ یدمحاخرهاشیاقآ

 ملیف مان لیدبت و ریفت
 لوصمایتد یاچ هنهرد اه
 یماسا نوچ , موسرفو تسا
 تیلساب اهملیف یضعبیلصا
 روج رگید یاه روشک مدرم
 ملیفسا هک تنیا دیآیمنرد
 مدرم میف و دنپ بحرب ار
 . دننکیم ضوع
 : ینیما هتشرف هزیشدد

 پاجو باخت ارد با
 یدنچلماوع دنج یور سکع
 تیپ وبحمهلمچ زاد راد اخد
 تیرتکا یاضاقت_هاخپ رنه
 و زور پسانت ۰ ناگدنناوخ
 دوخفیا و یلایز مهیهاگ
 وکع

 زدی اب اش هل ام رب
 هکدشاب ناطدنناوخ تیرتکا
 هک تساهتآ لیامل _بحرب
 تشپو دلج یور سکع عون
 : دوشیم نیما دلج

 یا هدربمات هک یلاهن درگ راک مسلیف نیرتهب
 : تساهنیا یار رظن قبط

 یاههثوخ) هروف ناج
 یاهجن) نتساه ناج_ (منخ
 ینیلفوت دف ( هردابارایس
 تن وکسب وونیک ول مین وتشه)
 + (دزریم نیمز)

 دونه میف نیرتهب ۲
 قبط اشرلق دروسم ناگنیپ
 : تساهیا یلع هدیقت

 رولپ ات تبازیلا (تافاععو تیانج) نوتلبماهرج
 تقوو اینیچربو زا یکهج)
 رتنکنا .ترسپ ( 1 دسرلیم
 نسدوه الا ( یرتنکر ملا )
 .(حید)رنیک رپ ینوتن(لوغ)
 :وگتح رفصا یاقآ

 یلیخ + یمارع تسود
 یا هب تبث اش فف زا
  تساشدوخ هلجم هک هلجم
 زاتشذگ اما و ميرازگساپس
 مهیا زا یتیاب هک یرکفت
 «دشیم ناوستع ؛ امش هجوت
 هجوت ناصلاوئس خساپهب
 دل مپ

 قلا یامتیس هرود رد
 لیتج رتکد» هود برم
 لواهخن ته هدیاهرتسو
 نیدر» ینادرگراکب - ۲
 فو تک شب و«نایلومام

 هتخاس هریک اهمیریمو جرام
 ارمود هختو . ووب هدخ
 .تکرش اب «تیملقرونکیو و
 نمک یدب گن | بد رت رشپساد
 دوجوب 14۳۳ رد هر رتانالو
 .دروآ
 یردنمسنیحل (دبعیاقآ
 : (زاوحا)

 اد جیار ون الوسم ام
 ناهچیلمنیسنیدقم بلا هع)
 نیرتهخساپ رد (دن رادیمزار
 نآ رگمامیکیم زارپا اهلیق
 اما دوخ رظف یاهدنناوخ هک
 زا امار هک دنشاب هتساوخ ار
 هچ هزاتو میسیونیم نامدوخ
 نی دنمهچو یجراخ نیدقمرلق
 و تسا_یدرف دید + یناریا
 .تعسوودودحو هتیلسب یگنسپ
 مرال و هراد ناثآ تاعالطا
 ًاتح هدنناوخ قیلس هک تین
 اش هک دشاب نآ اب قبطتم
 «ودن رب میفنالفیم دی تخو

 بوخ,مخدیمحجرت رتشیب ار
 سای هتیلسودپ دشدوخ نا
 هتشاد ناتدوخ یارب دن او یم

 . دیشاب
 : یلالوم زیورپ یاقآ

 « اف رطخ بیل د ۱
 دیادید راولپ .امتیس رد هک
 قیرطزا لامش» شایلصا مان
 . هراد مات «ییرفل اش

 هیزاب اب سالع|ددلرک-۲
 «زروپ آ  امیجعقشع»ملیفرد

 ملیفرد یزاب راک۱۹۴۶ لاس
 . هرکزاغآ ار
 : یگیباقآ هب ابر هزیشود

 بلا هک میل احشوخ
 هروم .دیدج هرود رد هلجم
 - تسامش هد

 نادنمرته هرابرد -۲
 میهاوخ بل زی ویدا
 - تشاد

 بیت رک ته تبوت ۴
 . دیسر دهاوخ موبلآ رد مه
 : یرظع دوعسم یاقآ

 یارب كپ یروگیرع۱
 غرم نتشک » ملیف رد یزاب
 ءتشاد تفایرد راتسا « دلم

 + نیلوک ینونشآ د دچ
 .توهش»یاهمیقرد یزابیارب
 از هایدنز» و «یگدنز
 تفایرد مود هجرد راتسا ده
 .تسا هتشاد

 تل .دنجم جرد اب اب
 راثتنا رهتسا ناکدترب لماک
 یالوس ننچ لقب مفاد

 دیمح یاقآ
 نانچه«موبل 1 >پاج-۱

 نامایتسو تای دهاوخ همدا
 بل تم عونهدوب .دهاوخ نیا
 . ميتکاتح دح نینه رد ار

 دی |هتشونهکی روطن مه
 هلجم دیدج هرود رد ریدر
 .تسا هدیمالاج»

 ناریایهنیسیاهربخد۴
 مان تحت یا اادچ هحنصرد
 : هوشیم رد م اهمیقربخ »
 -یسلع نیمحدمحم یاقآ

 (نیدزق) یناج
 سوصضخما هراش -۱

 ویشرآ رد۱۳۳۹۵۱۳۴۸ زوروت
 یارپ دیقاوتیم ؛تسادوجوم
 تیق لداع امنآ تفایرد
 لاسراهدنن لطاب رعت تالجم
 هداتسرف اش تهج ات دیراد
 اد ناصقیقد سردآ » هوش

 .دینکن شومارف
 لوب هو ورک تری »۴

 .دحاو ملیف كيرد ار «رتیرب
 بیر

 یاهمیفرب یرورم ۳
 .دها وخپاچ مه «یعیلسكلم »
 .دخ
 سوپ اضددیمح یاقآ

 یک دیتک لوف : یماره
 اب مینآ «ا تاپ وئلک » ناتساد
 نیا رد : هد یاهنکع
 شیلیف شب ان زا اه دمهک نامزب

 دهاوخن ی ات نادنچ»
 .تشاد

 رد« ارت پوند ناتساد
 افثیم هراتس ۷۱-۳۷۰ هرامش
 یاههراعش هفتم .دش پاج
 .ميرادنرايتخارد ار رخ
 :هدا زمیحد نسح یاقآ

 یدزاج هتشذگ هرامشرد ار
 امجوت ایلوج» هب هکنیا یارب
 زا دیوتیم « دیییونب هما
 هتشذگهراشردهدش حردسردآ
 دیک هدافتسا نوتس نیمهرد

 «یروایدالعدملیف <
 جا رد هک دونی هخام

 .دنهدب شیانت
 تنی د زا سلع- ۳

 پاچ ۷۲۳هرابشرد «دووتسیا
 مه ًاددجم . دخ
 ییلاط نیح یاقآ
 : (هیئاضر)

 ناگدنربلماکتیل سا
 پاچشپ هرامشراهچزا راکسا
 لاوئس خساپ یارب ۰ دوشیم
 یمک , وروم نیا رد ناغیاه
 ار اهنآ و دل ارفپ لمات
 .دیهاوخ تسدب ل اک تروص
 - دروآ

 سود هیلک اب هاب رضاح یبلاطیاقآ نیشردس ۳
 « ویناربنولرام د ناراد
 دین اوتیمناشی [یارب هدنشابیم

 ۴۲۱-۴۰۰ قودنس سردآ
 .دیبونب همان هیلاشر
 یفطل زانحرف هزیشود
 :(ناچوق)

 درک هتحالم هکن انچام هتسا یتقوشوخ لادک بجوم امش لاثا و اش هجوت -۱
 امشرن دروم لماوع هرابرد
 هک مراودیما «میتشونهلجمرد
 و رگتتم نارگاشامت .دادعت رب
 و دنهد لیکتت ار ینحالم لباسق تبرتکا هک یزود ۲ دوشهاطارتشیب هچره لوئم
 + لماوسع عوف نیا ربارب رد
 .دننک ذوقن و تردق لاععا

 ین درگز رطب عجارد۲
 4 هک ییاتک اموب رانس نتشو و
 دشاب هدش هتشوت یسراف نابز
 مسابباکب . میرن غارس
 هک ته «نادرکراک ولید
 ار مش روم منکیمث لایخ
 . دن هوروآر یار

 «دروفدرتربار» یکع
 .مشچمهزب : دش پاچ
 + ن یاقآ ای مناخ
 روپنمهب

 یتانادرراک_نیب - ۱
 .دروف ناج هدیاهدرب مان هک

 « رکویک جرج ؛ یتوینوتثآ
 لباق هجوجیب اسد . یی
 یور» لاتما اب سایق
 .العاد ندروگ > اب و
 رقدنج نیا نی زا ...دنتست
 و « هروق ناج » اصخش ام
 حیجرت ار « یفویئوتثآ »
 < محدم

 یم هک یثاه هرامش ۲
 ؛تسادوجوم رتفدرد دیهاوخ
 مش ربنت یواح همان رگا
 علق دوب  هدیسر ام یارب
 ناتیارب هلجم هک .دینادب
 [ هدنرولمچ الاح؛ مياهداتسرف
 4 انساتم میسرث] نتتسدپ هک
 رعا نبض ۰ ميرادن یعالطا
 هدیته ربعت لاسرا هب لیام
 شومارفا دات دوخلماکسردآ
 . دینعت

 ۶ اینادرع راک - ۳
 - اتسوگ » نرت رد یاهاداح
 مایلی وو اتسودبیغرت هارواع

 یلوتباب شور یاهبش«رلیاو
 ین وی وونیک ول :دنسیاهیش
 > زاراچ » نایاپ یب کگنهآ
 درم رک ویک جرج , رودیو
 4 ینوبفزوج » هرهچ راره
 - ورولام ه ایز یو وآ
 ین ولوپ
 یدیئات رفصا یاقآ
 : (ناجیهال)

 دهد تسرفهعیمکع -۱
 (ناتسرفيهاوخیبناتیاربد)
 اوج هنیپرته هب قلم
 ٍتسا « یلرووئر » یوتارف
 اد وا 4 قثع بکم > رد هک
 . مياهدید

 ملیف رظانم پاچ - ۳
 در رد (هشپ رنه سکع یاجب)
 حالصالصاهلجم دلج تشپ ابو
 , تن

 دقشع هک را ودیما ۳
 دیراد منیس هب هک یاهلالع
 ین آدیناوتب امشو دهد رفث
 .دیهاوخیبوروم نیا رد هعار
 ,دیشفب هب قتحت تروص
 :ینا رمکقداصدمحمیاقآ

 دینکیبهابتش » ريخ -۱
 دف بیم راک مهیدنکیاهملیق
 قانتا بطشی» و «نامت را ۰

 یاه یدبک هلیچ زا «داتفا
 هدرب راتسا هک تسا یفورعم
 ره

 دونی علاق روطب ار زورما نادرکرات نی رنگ ۲
 زایدروم چیه رد ؛ درک ی
 تساد «نیرتعرزب» * علقهب اررفن كي دوشیمن رته

 کیت گپ رنه نیب ۴
 «ودناربنولرام» دیاهدربمات
 .تربق رلثزا «رتسکتل تربدو
 دن رادناحجر نیرب سرب یزاب

 ساب



 *چ
 لاس : مووب رولب هد امتیسهب هورو لس

 کیف ۶ اه ملیف هدمع - هدکعد نحا ملی اب ۱۳۴۰: لاس یناتیم تی جور
 شو رگیمزاب هل هب اهوتسرب -ناخ یار

 .رتع) امتیس هداتس موبلآ

 اویش رذآ



 , تکنرراهچ موتلآ
 0 و و چه رحاح نام ناهج و ناربا بوبحم دنمرنه ۱۰۰ دا

 ناربرا تاعوبطم دد داب نیلوا یارب
 لابید ۱۰: هدامنکتآ اویشرذآ - ودناربنولدام: هتفه نیا موبلآ یاهسکع


